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ЊУ ДИЛ ЗА МЛАДЕ

Од јуна до октобра на јавним радовима
могло би да се запосли до 290 хиљада
младих људи, сматра економиста
Мирослав Здравковић
ПОДРШКА СТУДЕНТИМА

УСПЕШНИЈИ ОД ДРУГИХ

Министарство просвете доделило
стипендије младим научницима,
а Фондација „Др Зоран Ђинђић“
стипендира стручну праксу у Немачкој,
са истом поруком: учите у свету, али се
вратите, како би Србија била боља
СРЕДСТВА ИЗ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ
ДО АВГУСТА

ПОМОЋ ЕВРОПЕ

За припрему упутства за процену штете
од елементарне непогоде задужено
Министарство државне управе и локалне
самоуправе. Упутство ће у што краћем
року бити достављено свим јединицама
локалне самоуправе
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Према подацима Националне службе за запошљавање, априла ове године удео младих до 30 година у укупној незапослености у Србији износио је 26,5 одсто. Како их запослити? „Најкасније до средине јуна, у Крупњу, Лозници, Ваљеву, Бајиној Башти,
Малом Зворнику, Обреновцу, Умци, Шапцу и свим местима у
којима су поплаве нанеле штету - отворити јавне радове“, сматра
економиста Мирослав Здравковић. „Од јуна до октобра у Србији
би радило до 290 хиљада младих. Наравно, њих не би било толико у сваком тренутку, већ би то био укупан број ангажованих
у периоду од 120 дана. Сасвим је природно да поред младих из
целе Србије, били они незапослени или добровољци, буду и они
који су непосредно претрпели штету од поплава и клизишта, а
међу њима сигурно има и младих. Динамика ангажовања на
јавним радовима била би растућа - од прве организације људи
током јуна, до највећег броја у јулу и августу. Како радови буду
одмицали и ближио се октобар, број ангажованих радника ће се
смањивати“, процењује Здравковић.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја у
Влади Републике Србије прошле недеље доделило је уговоре
о стипендирању 200 студената докторских студија и њиховом
укључивању у научноистраживачке пројекте. Др Срђан Вербић,
министар просвете, науке и технолошког развоја, изјавио је да
ће ресорно министарство наставити да подржава младе научнике и истраживаче генералним побољшањем друштвеног положаја доктора наука. За овогодишње стипендије конкурисала
су 284 студента, а ресорно министарство, поред стипендирања
докторских студија, финансира и учешће младих научника
на међународним научним скуповима, студијске боравке у
иностранству, објављивање радова у научним публикацијама и
полагање доктората.
Прошле недеље, у Београду, одржан је и пријем поводом 11
година успешног рада Фондације „Др Зоран Ђинђић“, на којем су
додељене стипендије за стручну праксу у Немачкој. Ове године
Фондација „Др Зоран Ђинђић“, у сарадњи са Одбором немачке
привреде за источну Европу и немачким Министарством за економску сарадњу и развој, доделила је 23 стипендије за стручну
праксу у Немачкој, а стипендисти ће радити у најпознатијим
немачким предузећима.
Економска ситуација након поплавног таласа у Србији,
као и у целом региону, веома је сложена и може се очекивати
њено даље погоршање, због чега је из Владе Србије предложено
да Европска унија размотри израженију економску, финансијску и политичку подршку региону. Тим поводом је прошле недеље, у Београду, први потпредседник Владе Републике Србије
и министар спољних послова Ивица Дачић одржао састанак са
шефом Делегације ЕУ у Србији Мајклом Девенпортом и амбасадорима земаља чланица Уније. Дачић је изразио захвалност на
помоћи коју ЕУ пружа Србији због катастрофе која ју је задесила
и поновио да Србија, као држава кандидат за чланство у ЕУ, има
право да аплицира за средства из Европског фонда солидарности под истим условима као и све друге земље чланице.
Редакција
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Подршка Србији из иностранства

УРГЕНТНА СОЛИДАРНОСТ

Представништва ПКС у иностранству од избијања катастрофалних поплава анимирају
привредну јавност земаља домаћина и позивају привреднике, њихова удружења и коморе да се
укључе у акције прикупљања помоћи за угрожене у Србији

Д

иректор представништва ПКС у Франкфурту Марко
Чадеж упутио је апел за помоћ жртвама поплава у
Србији на адресе директора 49 немачких регионалних привредних комора, као и немачким компанијама, организацијама и удружењима. Чадеж каже да су
се позиву одазвала и бројна струковна удружења - Савезно
удружење апотекара, Удружење „Храна за бебе“, Акциони
комитет „Дете у болници“, Удружење немачких малопродаја,
Удружење сељака покрајине Мекелнбург-Ворпомерн, Удружење баварске индустрије, Удружење баварске привреде,
Савезно удружење за енергетику и водопривреду. Чадеж,
који је и председник Форума Србија - Немачка, укључен је у
заједничку акцију Амбасаде СР Немачке у Београду, Немачко-српског удружења привреде, Делегације немачке привреде у Србији и хуманитарне организације „Хелп“. Дојче банка у
Београду одмах је уплатила милион динара и планира даљу
помоћ преко своје фондације, а прву помоћ у новцу и роби
упутиле су фирме „Дрегер“, „Метро кеш енд кери“, „Хенкел“,
„Телесиг“, док „Хемофарм штада“, преко РФЗО и Министарства здравља Србије, донира лекове, растворе за инфузију и
дезинфекциона средства, у вредности од 330.000 евра.

На позив представништва ПКС у Бечу покренуте су бројне донаторске активности у Аустрији, чија је влада већ донирала 500.000 евра и послала 18 специјалних возила, шест
чамаца и 60 обучених спасилаца када је ситуација била
најкритичнија. Државна аустријска ОРФ телевизија покренула је акцију прикупљања помоћи за пострадале од поплава
на Балкану - „Комшија у невољи“.
Француска ће, заједно са ЕУ, бити главни покровитељ
светске донаторске конференције за Србију, која ће се одржати у јуну, у Паризу. Француски инвеститори у Србији први
су реаговали преко својих филијала у земљи, па је тако CFND

Позив инвеститорима

Представништво ПКС у Москви прво се обратило Привредној комори Руске Федерације, која је анимирала својих 46
губернија и 173 канцеларије. У организованом прикупљању
помоћи Амбасади Србије и представништву ПКС придружила су се удружења српске дијаспоре у Русији, асоцијације
српских привредника у Русији, као и руски привредници
пословно везани за Србију.

„Одзив је толики да у амбасади више нема где да се складишти прикупљена помоћ“, каже директор представништва
ПКС у Москви Света Васиљевић. Српска дијаспора је организовала централизовано складиште у Московској области
за сакупљање помоћи из региона. Компанија која послује
у Русији, а део је „Металца“, ставила је своје капацитете
у функцију паковања хуманитарне помоћи, а са српским
транспортним фирмама договорен је бесплатан шлеперски
превоз.

Влада Србије је на седници одржаној 22. маја донела
Уредбу о условима и начину привлачења директних страних инвестиција којом се стварају повољнији услови за улагања у Србију, дефинишу критеријуми и динамика исплате
додељених средстава, као и друга питања од значаја за
повећање конкурентности привреде Републике Србије. Применом мера из ове уредбе ће, како се очекује, бити повећана
стопа запошљавања и изградња инфраструктуре у Србији,
трансфер нових знања и технологија, равномеран регионални развој као и привлачење инвестиција у туризам.
све запослене и механизацију у луци Беочин ангажовао на
утовару и допремању песка, „Лафарж“ је отпремио 140 шлепера са око 3.550 тона песка, фармацеутски гигант „Санофи“
преко своје Фондације за ургентне операције солидарности
донира лекове, а Сосијете женерал банка и десетак других
компанија дало је прилоге у новцу.
Поред помоћи коју Италија упућује преко Црвеног крста и италијанске цивилне заштите, на дописе Горана Илића,
директора представништва ПКС у Милану, одазвала се групација Макафери, која је донирала 15 тона шећера, Пословни
савет регије Ломбардија послао је два генератора, а регија
Венето са српским Министарством здравља разматра спискове потребних лекова које ће донирати. Илић каже да у
Амбасаду Србије у Риму и Конзулат у Милану свакодневно
пристижу донације, али да се највећа средства очекују на
хуманитарној вечери, која ће бити организована у српској
амбасади у Риму, наводи се у саопштењу ПКС.
В.П.

Подршка студентима

УСПЕШНИЈИ ОД ДРУГИХ

Министарство просвете доделило стипендије младим научницима, а Фондација „Др Зоран
Ђинђић“ стипендира стручну праксу у Немачкој, са истом поруком: учите у свету, али се вратите,
како би Србија била боља

М

инистарство просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије прошле недеље
доделило је уговоре о стипендирању 200 студената докторских студија и њиховом укључивању у
научноистраживачке пројекте. Др Срђан Вербић, министар
просвете, науке и технолошког развоја, изјавио је да ће ресорно министарство наставити да подржава младе научнике
и истраживаче генералним побољшањем друштвеног положаја доктора наука. За овогодишње стипендије конкурисала су 284 студента, а ресорно министарство, поред стипендирања докторских студија, финансира и учешће младих
научника на међународним научним скуповима, студијске
боравке у иностранству, објављивање радова у научним публикацијама и полагање доктората.

„Очекујем да ћемо имати још већи број младих људи
спремних да уче и врате се са другачијим навикама и још
више знања које ће пренети на генерације које долазе, како
бисмо заједно од Србије направили још успешнију земљу“,
рекао је Вучић стипендистима.
Вучић је овогодишњим стипендистима поручио да су
они будућност Србије и пожелео много успеха на пракси у
Немачкој.

Спречити одлив мозгова
Министар Вербић навео је да је циљ министарства да се
српска наука уместо тренутних 0,34 процента бруто домаћег
производа, колико је имала у 2013. години, у наредних неколико година приближи европском стандарду од један одсто.
Како би у свакодневној академској пракси имали више рационалних решења, а самим тим и бољи положај докторанда,
као један од првих корака министар Вербић је навео спајање
сектора науке и високог образовања у Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Хитно се мора решити
и проблем нострификације универзитетских диплома, што
је изузетно битно за повратак квалитетних истраживача из
света у Србију и како би се спречио „одлив мозгова“ из Србије. „То не значи да наши ђаци не треба да похађају студије
у иностранству, већ да им треба омогућити да се овде врате“,
нагласио је Вербић.
„Проблем такозваног одлива мозгова није у томе што
значајан број успешних и талентованих студената одлази
из земље на престижне универзитете, већ у томе што се јако
мали број њих враћа. Као министар желим да вас мотивишем да део своје академске каријере проведете на страним
универзитетима, али да се вратите и донесете нам знања,
вештине и искуства која у Србији још нисмо усвојили“, рекао
је Вербић.
Министар је прецизирао да ће ово министарство стипендирати 200 докторских студија у 16 научних области на Београдском универзитету и додао да ће држава будуће младе
докторе стипендирати најдуже четири године. Услов да се
стипендија из године у годину наставља јесу редовно студирање и успешно учење.

Стручна пракса у Немачкој
Прошле недеље, у Београду, одржан је и пријем поводом
11 година успешног рада Фондације „Др Зоран Ђинђић“, на
којем су додељене стипендије за стручну праксу у Немачкој. Ове године Фондација „Др Зоран Ђинђић“, у сарадњи са
Одбором немачке привреде за источну Европу и немачким
Министарством за економску сарадњу и развој, доделила је
23 стипендије за стручну праксу у Немачкој, а стипендисти
ће радити у најпознатијим немачким предузећима.
Премијер Србије Александар Вучић том приликом најавио је да ће се Влада следеће године укључити у финансирање Програма стипендија немачке привреде “Др Зоран
Ђинђић”, преко којег је велики број младих из Србије већ
имао прилике да стиче праксу у Немачкој.
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„Ако не будемо успешнији од других нико нас неће приметити“, подвукао је Вучић. Он је захвалио немачким партнерима, јер 11 година финансирају програм који је за Србију
и српске студенте веома важан, као и Ружици Ђинђић, на огромној енергији и труду за нешто што је важно и њој лично и
младим људима у Србији.

Ружица Ђинђић, управитељка Фондације “Др Зоран
Ђинђић”, поручила је да је Србија у протеклих десет година
имала изузетно добру сарадњу са немачким партнерима,
што говори да немачка влада и Одбор немачке привреде за
источну Европу имају поверења у оно што ради фондација.
Ружица Ђинђић пожелела је стипендистима успешан боравак у Немачкој и да се у Србију врате обогаћени новим искуствима и знањима.
Амбасадор Немачке у Београду Хајнц Вилхелм указао
је да је ово прва генерација после почетка приступних преговора Србије која путује у Немачку, додајући да је визија др
Зорана Ђинђића била да Србија постане чланица европске
породице.
„Србија је сада на добром путу да то оствари“, оценио је
амбасадор и подсетио да ће премијер Вучић 11. јуна посетити Берлин.
Председник Одбора немачке привреде за источну Европу Рајнер Линднер нагласио је своје задовољство чињеницом
да је Фондацији и ове године пошло за руком да у целом региону пронађе одличне младе људе спремне да стажирају у
немачким предузећима.
В.П.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Предаја апликације за средства из Фонда солидарности до августа

ПОМОЋ ЕВРОПЕ

За припрему упутства за процену штете од елементарне непогоде задужено Министарство
државне управе и локалне самоуправе. Упутство ће у што краћем року бити достављено
свим јединицама локалне самоуправе

Е

кономска ситуација након поплавног таласа у Србији,
као и у целом региону, веома је сложена и може се
очекивати њено даље погоршање, због чега је из Владе Србије предложено да Европска унија размотри
израженију економску, финансијску и политичку подршку
региону. Тим поводом је прошле недеље, у Београду, први
потпредседник Владе Републике Србије и министар спољних
послова Ивица Дачић одржао састанак са шефом Делегације
ЕУ у Србији Мајклом Девенпортом и амбасадорима земаља
чланица Уније. Дачић је изразио захвалност на помоћи коју
ЕУ пружа Србији због катастрофе која ју је задесила и поновио да Србија, као држава кандидат за чланство у ЕУ, има
право да аплицира за средства из Европског фонда солидарности под истим условима као и све друге земље чланице.

Истог дана одржана је и друга седница Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода. Потпредседница
Владе Републике Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић, рекла је да
је за припрему упутства за процену штете од елементарне
непогоде задужено Министарство државне управе и локалне
самоуправе. Упутство ће у што краћем року бити достављено
свим јединицама локалне самоуправе.

Планови и програми санације

Како је након састанка саопштено, Србија ће учинити све
да прецизно процени износ штете, од чега ће зависити и износ средстава који ће добити од Фонда солидарности. Апликација за ова средства требало би да буде предата почетком
августа, после чега ће Савет ЕУ и Европски парламент почети
процес за одобрење помоћи. Ивица Дачић је поновио да је
пуноправно чланство Србије у ЕУ први приоритет Владе и
нагласио да је Србија посвећена спровођењу реформи у свим
областима, посебно у области владавине права, унутрашњих
послова, заштите људских права и права мањина. Што раније отварање преговора у конкретним поглављима унело би
нови замах у процес приближавања ЕУ. За Србију је значајно
да што раније отвори преговоре у Поглављу 32, које се тиче
финансијске контроле и важно је за укупни реформски процес у држави.

Шта се финансира?
Средствима из Фонда допуњују се јавни издаци држава
чланица у случају хитних деловања, као што су:
• хитно враћање у исправно радно стање инфраструктуре
и погона у енергетском сектору, на подручју водоснабдевања, управљања отпадним водама, промета телекомуникација, здравља и образовања;
• пружање привременог смештаја и хитних услуга ради задовољења основних потреба становништва;
• хитно осигуравање превентивне инфраструктуре и мера
заштите културног наслеђа;
• чишћење подручја погођених катастрофом, укључујући
природна подручја.
Бесплатна публикација о запошљавању

У саопштењу издатом после седнице Владе Србије, одржане прошлог четвртка, наводи се да израду планова и
програма санације треба убрзати. Влада је саопштила да
су значајно оштећене путна и железничка инфраструктура
на подручјима погођеним поплавама и клизиштима и да у
року од седам дана треба почети обнову оштећених путева
и мостова.
Директори јавних предузећа Путеви Србије, Коридори Србије, Железнице Србије, Србијаводе и Београдводе, који су
присуствовали седници Владе и поднели извештаје о стању
инфраструктуре, добили су задатак да мобилишу све капацитете, обаве припреме и у року од седам дана крену са обновом оштећених путева и мостова, стоји у саопштењу.
На чело Канцеларије за обнову и санацију од поплава именован је Марко Благојевић. Ова канцеларија ће представљати централизовани фонд свих средстава која стижу у
Србију и сав новац ће бити евидентиран.
Фонд солидарности ЕУ је инструмент помоћи који омогућава брзу, ефикасну и флексибилну реакцију на велике
природне катастрофе или кризе у државама чланицама и
земљама које су у процесу приступања у Европску унију.
Успостављен је 2002. године, а његов буџет се одређује на годишњој основи, и то у висини од једне милијарде евра. Треба
нагласити да Фонд није основан како би покрио све трошкове
повезане са природним катастрофама. У начелу је ограничен
на штету коју није могуће осигурати и не надокнађује приватне губитке. За дугорочна деловања - попут дуготрајне обнове, поновног развоја привреде и превенције, ова средства
се не могу користити. У таквим случајевима државе могу
аплицирати за друге врсте помоћи, пре свега из структурних фондова и Европског пољопривредног фонда за рурални
развој.
В.П.
04.06.2014. | Број 57 |
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Висок проценат незапослености младих - формула са мање или више непознатих

ЊУ ДИЛ ЗА МЛАДЕ

Од јуна до октобра на јавним радовима могло би да се запосли до 290 хиљада младих људи Мирослав Здравковић. На наше факултете неопходно увести предмет Пракса, јер смо без ње
немоћни - Милица Јакимовски. У Србији је прошле године чак 64% младих уписало вишу школу или
факултет - Горан Николић

Н

езапосленост младих у Словенији у последњих пет
година је удвостручена. У категорији од 15 до 29 година и овог марта је забележена висока стопа незапослености - 24,2 одсто. У Шпанији је незапосленост
у априлу смањена, али свака четврта од 4,69 милиона незапослених особа у овој земљи млађа је од 30 година. Ови
подаци сигурно неће смањити ред њихових вршњака с истим проблемом у Србији, али ће недвосмислено указати на
хроничан проблем, не само европских економија.
Према подацима Националне службе за запошљавање,
априла ове године удео младих до 30 година у укупној незапослености у Србији износио је 26,5 одсто.
• Како их запослити?
- Најкасније до средине јуна, у Крупњу, Лозници, Ваљеву,
Бајиној Башти, Малом Зворнику, Обреновцу, Умци, Шапцу и
свим местима у којима су поплаве нанеле штету - отворити
јавне радове, сматра економиста Мирослав Здравковић.
• Чули смо за тај предлог. Према проценама, колико
људи би могло да се ангажује на тим пословима?

Мирослав Здравковић: Ангажовање учесника
на радовима коштало би 7,1 милијарду динара

њима сигурно има и младих. Динамика ангажовања на јавним радовима била би растућа - од прве организације људи
током јуна, до највећег броја у јулу и августу. Како радови
буду одмицали и ближио се октобар, број ангажованих радника ће се смањивати, процењује саговорник листа „Послови“.
• Људе треба транспортовати, сместити, хранити...?
- Замислите да сутра, рецимо, у Крупањ оде 500 људи.
Мештанима би било пуно срце, млади људи би им вратили
осмех на лице. Да оде по 50 младих на 15 дана у свако село
Шумадије, сви сељаци би добили огромну вољу за радом,
која се не би овде рачунала. Независно од гостопримства, њихов рад би био плаћен. Једни би радили на путевима, други
на обалама река, трећи на клизиштима, четврти у виноградима и воћњацима.

Плаћено одсуство запосленима са угрожених
подручја

Лајковац

- Од јуна до октобра у Србији би радило до 290 хиљада
младих. Наравно, њих не би било толико у сваком тренутку, већ би то био укупан број ангажованих у периоду од 120
дана. Сасвим је природно да поред младих из целе Србије,
били они незапослени или добровољци, буду и они који су
непосредно претрпели штету од поплава и клизишта, а међу
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Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања позвало је послодавце да одобре плаћено одсуство
запосленима са пребивалиштем, односно боравиштем на
подручју угроженом поплавама, због немогућности доласка на посао. Министарство је позвало послодавце да то
учине, упркос чињеници да општим актом и уговором о раду
није предвиђено плаћено одсуство за случај поплава или је
ово одсуство утврђено у краћем трајању.
Имајући у виду тешку ситуацију у којој су се затекли, немогућност да дођу на посао због санирања штете или измештања у колективне центре, треба изаћи у сусрет запосленима са подручја угрожених поплавама.
„На овај начин би послодавци дали свој допринос запосленима и њиховим породицама које су претрпеле велике материјалне губитке“, наводи се у саопштењу Министарства
за рад. Министарство позива и раднике на одговорно понашање према послодавцу, нарочито запослене у предузећима која су претрпела велику штету у поплавама.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

• Паре нису проблем, јер њих нема, а реч је о више милијарди динара?
- За изградњу насеља и привремених објеката нема ни
времена ни новца. Ево и рачунице: идеално је да четворо
радника нађе смештај у једној сеоској кући, 400 динара по
особи дневно, што би сељацима донело приход од 48.000 динара за месец дана, не рачунајући храну коју би спремали и
продавали. Ангажовање 290.000 добровољних учесника на
радовима дало би 4.450.000 радник-дана, а коштало би 7,1
милијарду динара, не рачунајући трошкове превоза и механизације. Даља разрада, од ове једноставне рачунице до расподеле 290 хиљада људи и њихових 4,5 милиона дана за рад,
ствар је оних који познају где је и колико радника потребно.
Буџет то може да исфинансира, а ефекат радова био би вишеструк. Последице несреће биле би отклоњене у највећој
мери, а радници би куповином део зарађеног новца оставили
у местима где су били ангажовани. Да не спомињем значајне друштвене и социјалне елементе, који су у овом тренутку можда и важнији од економске рачунице и прочишћених
речних корита. Буде ли се све ово одлагало и чекала јесен,
ефекти ће бити несразмерно мањи, уверен је Здравковић.
Највећи број младих који би били ангажовани на јавним
радовима нема искуство не само у погледу радних акција,
већ ни војног рока. Одсуство праксе и практичног рада посебно је алармантно у средњошколском и високошколском систему. Млади су „набилдовани“ теоријским (са)знањем и често
губе равнотежу у судару са практичним проблемима струке.

Млади у акцији: Јачање бедема Термоелектране
„Никола Тесла“ у Обреновцу

нику. Међу 20 компанија из Србије и региона, потписница
иницијативе која је настала као резултат потребе за успешном интеграцијом младих људи од 18 до 30 година на тржиште рада, налази се и МК група.
- Приликом запошљавања примарна циљна група су
талентовани ученици и студенти завршних година средњих
школа и домаћих и иностраних факултета, сродних пословним активностима компаније, рекао је председник МК групе
Миодраг Костић. Он је додао да је систем пракси одавно заступљен у свим компанијама, јер је важно спојити теоријско
знање са практичним искуством. „Упоредо подржавамо и
учешће истакнутих студената на семинарима, конференцијама, симпозијумима и радионицама у земљи и иностранству“, нагласио је Костић.
Економиста Горан Николић, сарадник Института за
Европске студије, такође сматра да је образовање један од
адута који свака економија мора да има у рукама. За лист
„Послови“ износи веома занимљив податак.

Послови санације
Горан Николић: Знање, стручност, демографска кретања, уз раст
економије, у наредних десет година довешће проценат
незапослених на око 10 одсто

Милица Јакимовски је координатор БЕСТ-а (Board of
European Student of Technology) за односе са компанијама,
међународног стручног семинара одржаног маја ове године
у Београду. БЕСТ је невладина организација студената техничко-технолошких и природно-математичких факултета,
основана 1989. у Греноблу. БЕСТ тренутно постоји у 34 земље
Европе, на 94 универзитета.
Јакимовска сматра да је кључни проблем младих високообразовних пракса, које је мало или ни толико.
- Имамо добро теоријско знање, али пракса од месец-два
у време школовања чини нас немоћним и неконкурентним.
Сматрам да је због тога на наше факултете неопходно увести
предмет Пракса. У том домену наши вршњаци из региона
и Европе су у предности, јер током школовања имају вишемесечну волонтерску праксу у компанијама које запошљавају људе њихових профила. Неопходно је, такође, да нам
овдашње компаније шире отворе врата за део практичног
рада, на начин како су то током нашег мајског семинара учинили НИС и „Јунириск“, где смо открили бројне технолошке
елементе рециклаже индустријског отпада, објашњава Јакимовска.
Да у том смеру размишљају и послодавци, говори Иницијатива за запошљавање младих, на недавно одржаној
међународној конференцији ХР Бизнис Арена 2014, у ДубровБесплатна публикација о запошљавању

Национална служба за запошљавање позвала је све
послодавце из Србије којима су потребни радници за санацију и ревитализацију на поплављеним подручјима да јој се
обрате. НСЗ ће послодавцима ставити на располагање све
своје професионалне капацитете за селекцију и упућивање
кандидата на послове санације угрожених подручја.
„Молимо све заинтересоване послодавце да се обрате надлежним филијалама НСЗ и поднесу захтев за селекцију
потребних радника“, наводи се у саопштењу.
- Тешко је поверовати, али у Србији је прошле године чак
64 процента младих уписало неку вишу школу или факултет. Многи ће помислити да је то резултат широко отворених
врата приватних универзитета, али није тачно. На приватне
универзитете и школе уписано је не више од 15 одсто осамнаестогодишњака и деветнаестогодишњака, док су сви остали на државним универзитетима и вишим школама, каже
Николић.
• Диплома не значи и посао, и то не само у Србији?
- Тачно, али управо та чињеница, знање, стручност као и
одређена демографска кретања, уз раст економије, у наредних десет година довешће проценат незапослених у Србији
на око 10%. Из данашње перспективе то изгледа као немогућа мисија, али ја сам уверен да ће се десити, наглашава
М.Чолић
Николић.
04.06.2014. | Број 57 |
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Како покренути бизнис без много улагања

СВЕ ВЕЋА КОНКУРЕНЦИЈА

Сваки посао има своје замке, које уз лошу процену могу довести до банкрота

У

Србији најбоље пролазе они који покрену посао уз минимална улагања, а где је могућ брз обрт новца. За
покретање таквих послова, уз мало сналажљивости,
у старту је довољно и 2.500 евра. Ипак, познаваоци
тврде да не треба срљати. Драгољуб Рајић, директор Уније
послодаваца Србије, каже да „брз“ новац више не може да се
заради као раније.
„Тржиште се променило и треба бити опрезан. Многи су
отварали фризерске салоне, кафиће, пекаре, па су брзо морали да затворе, јер нису имали довољан промет. Људи данас
имају све мање новца, а све је већа конкуренција“, упозорава
Рајић.
Оне храбре, који реше да се упусте у бизнис, саветују да
у почетку раде и до 12 сати дневно, нађу себи добре сараднике и не разбацују новац на сировине.
„Блиц“ је издвојио неколико послова у којима је могућ
брз повраћај новца и добра зарада. Треба имати на уму и да
сваки од ових послова има своје замке, које уз лошу процену
могу да доведу до банкрота.

држати до 500 џакова компоста, сваки даје до 5,5 килограма
печурака, а кошта 215 динара. Приход по таквој тури у просеку је око 3.500 евра.

Пекара
Најскупља ставка је опрема, за коју би требало издвојити око 10.000 евра. И за малу пекару потребан је простор од
макар 50 квадрата, за који је, у зависности од града и локације, потребно од 500 до 1.200 евра. За репроматеријал и
режију мора се издвојити у просеку 1.500 евра, а кад се подвуче црта, месечни профит може да износи исто толико. То
значи да би само за отплату опреме пекар морао да ради бар
годину дана, под условом да је пекара на прометном месту.

Фризерски салон
За фризерски салон потребан је локал од око 30 квадрата, а изнајмљивање простора коштаће од 200 до 600 евра.
За комуналије би месечно требало издвојити најмање 100
евра. Треба урачунати и репроматеријал, око 500 евра, те
плату и доприносе за једног радника - око 350 евра. Уз мало
бољи промет месечни приход може бити око 2.000 евра, док
су расходи од 1.200 до 1.600, дакле, зарада је од 400 до 800
евра месечно.

Агенција за услуге
Уштедећете новац ако у пословне сврхе адаптирате део
стана. Један радник, значи и минималних 350 евра, за рачунар је потребно издвојити око 500 евра, додатних 40 евра
месечно за интернет конекцију и нешто скупље комуналне
услуге за фирме. Ако је агенција, рецимо, специјализована за
посредовање у изнајмљивању некретнина, провизија агента
се креће од 30 до 50 одсто од вредности кирије издатог стана.
Ако је отворена адвокатска канцеларија, зарада може бити
врло висока, јер писање тужбе кошта око 100 евра, као и сваки излазак на рочиште.

Гајење шампињона
За овај посао потребна је затворена тамна просторија
од најмање 50 квадрата, у коју се убацују метални рафови.
За просторију би требало одвојити 300 евра, док раф дужине
три и висине два метра кошта око 100 евра, а потребно је бар
10 рафова. Печурке не подносе промену температуре, па у
таквој просторији морају постојати и два клима-уређаја, што
кошта око 600 евра. У једној тури у таквом простору могуће је
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Извор: ГдеИнвестирати/Блиц

Туристички сервис
Двојица пријатеља, Брајан Чески и Џо Геби, 2008. године
дошли су на идеју да оснују туристички сервис, како би људима олакшали проналажење смештаја у којој год земљи
света да се налазе. Нису ни слутили да ће једног дана њихова компанија вредети 10 милијарди долара.
Airbnb (скраћено од Air, Bed & Breakfast) је пре неколико година био старт-ап двојице пријатеља и страница је била позната тек ужој заједници Силицијумске долине. Намењен је
људима који желе да издају своје некретнине, али и унајме
туђе. У понуди нису хотели и хостели већ приватни апартмани, собе, куће, станови, бродови...
Када су стартовали с пројектом, Чески и Геби нису имали
много користи, па су чак размишљали да одустану од свега.
Међутим, пројекат је постајао све популарнији и убрзо им
се прикључио и Нејтан Блечарзик, па је компанија полако
почела да напредује. До 2012. године имали су преко пет
милиона букираних ноћења.
Airbnb је постао страница попут друштвене мреже, људи
остављају поруке и препоруке, регистровани чланови имају
преглед својих резервација, а они који изнајмљују станове
оцењују госте. Према писању „Форбса“, оснивачи тренутно
воде преговоре о новим улагањима, а након што договор
буде постигнут њихова компанија вредеће више од 10 милијарди долара.
Извор: Klix.Ba
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

238
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

Стручни сарадник за имовинско-правне
послове

на одређено време до повратка запосленог са боловања,
за рад у Одељењу за имовинско-правне, грађевинске и
комунално-стамбене послове
УСЛОВИ: висока стручна спрема - правни факултет, једна година 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 затовора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу.

ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

11306 Гроцка, Булевар ослобођења 39
тел. 011/8501-312
Расписује оглас за постављење на функције:

Начелник Управе Градске општине Гроцка

К ра г у ј е в ац
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ТОПОЛА

34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа бб
тел. 034/811-618

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба
да испуњава и следеће услове: VII степен стручне спреме - високо
образовање друштвеног смера, да поднесе програм рада и развоја
Културног центра за мандатни период од четири године, најмање
четири године искуства у пословима остваривања општег интереса и
задовољавања потреба грађана и организација, да поседује искуство
у организацији културно-уметничких манифестација. Уз пријаву на
конкурс кандидат подноси: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци), уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од шест месеци), диплому о стеченом високом образовању
(оригинал или оверена фотокопија), доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице), уверење да није осуђиван за кривично дело и да се против њега не води кривични поступак, доказ да
поседује искуство у организацији културно-уметничких манифестација
(потврда издата од локалних самоуправа, институција и установа културе организатора признатих манифестација), биографију са контакт
подацима.
Пријаве слати на горенаведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурсну комисију“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране; број телефона за информације: 034/811-618.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Ле с к о в ац
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

16240 Медвеђа, Јабланичка 48
тел. 016/891-138, 891-907

Референт за имовинско-правне послове

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен испит за рад у органима
државне управе и најмање 5 година радног искуства у струци.

на одређено време ради замене одсутног запосленог, на
период до 12 месеци

Заменик начелника Управе Градске општине
Гроцка

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године - дипломирани
правник и најмање 1 година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у државним органима.

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен испит за рад у органима
државне управе и најмање 5 година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати достављају доказе о
испуњености услова из члана 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, 79/05, 81/05 и 83/05). Уз пријаву са биографијом подносе
се следећа документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплома о завршеном правном факултету, уверење о положеном државном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци, уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), фотокопија
личне карте, фотокопија радне књижице, уверење о здравственом
стању (не старије од 6 месеци), уверење надлежног суда да против
лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница, уверење
полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Рок за достављање пријава је осам дана од дана објављивања. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Пријаву и доказе о испуњености услова (у оригиналу или
оверене фотокопије), доставити Општинском већу Градске општине
Гроцка, преко Службе за кадровске и опште послове, Гроцка, Булевар
ослобођења 39. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир.
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Референт за урбанизам

на одређено време ради замене одсутног запосленог, на
период до 12 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, архитектонског
или грађевинског смера и најмање 1 година радног искуства у струци,
положен стручни испит за рад у државним органима.

Референт за грађанска стања

на одређено време због повећаног обима посла, на период
од 6 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
правног или друштвеног смера и најмање 3 године радног искуства у
струци, положен стручни испит за рад у државним органима.
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Референт месних заједница и координатор за
сарадњу са невладиним организацијама

на одређено време због повећаног обима посла, на период
од 6 месеци
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша стручна спрема - правног,
економског или друштвеног смера, најмање 1 година радног искуства
у струци, положен стручни испит за рад у државним органима.

Грађевински инспектор

на одређено време због повећаног обима посла, на период
од 6 месеци
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша стручна спрема грађевинског смера или друга виша стручна спрема одговарајуће области, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни
испит за рад у државним органима.

Референт за пријем странака 2

на одређено време због повећаног обима посла, на период
од 6 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема - правног
или економског смера, најмање 1 година радног искуства, познавање
албанског језика и писма, положен стручни испит за рад у државним
органима.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови које кандидат треба да испуњава
сходно чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл.
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05):
да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу
здравствену способност, прописану стручну спрему, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу, да испуњава и друге услове утврђене законом,
другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.
Уз пријаву на оглас кандидат обавезно подноси следећа документа:
оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, оверену
фотокопију уверења о положеном државном стручном испиту, извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о држављанству РС (оверена фотокопија, не старија од
6 месеци), уверење о здравственој способности (накнадна достава по
доношењу одлуке о пријему), потврду о радном искуству у струци,
фотокопију радне књижице, уверење да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима (уверење издаје полицијска управа), уверење да против
лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (уверење
издаје надлежни суд). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Рок за пријаве је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве предати на писарници или слати на адресу: Општинска управа
Општине Медвеђа, са назнаком: „За оглас“, Јабланичка 48, 16240 Медвеђа. Контакт телефони: 016/891-138 и 016/891-907.

Ниш
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВРЉИГ
18360 Сврљиг

Заменик начелника Општинске управе
Општине Сврљиг
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: дипломирани правник, положен испит за рад у органима
државне управе; најмање 5 година радног искуства у струци; испуњеност услова из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима:
да је кандидат пунолетан, да је држављанин РС, да има општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на јавни оглас“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

П о ж а р е в ац
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И ГОЛУБАЦ
12220 Велико Градиште, Сарајевска 2
тел. 012/662-955

Водитељ случаја - радник на пословима
социјалног рада

на одређено време до повратка одсутног радника, за рад у
Великом Градишту
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. социјални радник, дипл.
психолог, дипл. (специјални) педагог, познавање рада на рачунару.
Потребна документација: (радна) биографија, оверена копија дипломе, уверење о држављанству, уверење суда да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у држаним органима или за кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању
од шест месеци. Пријаве на оглас са траженом документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу.

Сомбор
ОПШТИНА КУЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА
25230 Кула, Лењинова 11

Радно место на пословима пореске евиденције

у Одељењу за финансије и привреду, Одсек за утврђивање
и наплату изворних јавних прихода општине, на
одређене време до 12 месеци, до повратака запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Општи услови: држављанство Републике Србије, пунолетство, општа здравствена способност, прописана стручна спрема и да
лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Посебни услови: стечено
високо образовање из научне области економске науке, на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни
стручни испит и једна година радног искуства у струци. Уз пријаву са
кратком биографијом приложити следећу документацију, у оригиналу
или овереној фотокопији: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о некажњавању издато од МУП-а, уверење
да се против лица не води истрага нити кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правоснажно окончан, нити је
одређен притвор у скр. поступку, лекарско уверење, доказ о стеченом
степену стручне спреме, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у органима управе, доказ о радном искуству у струци.
Пријаву са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање, на адресу Општинска управа Кула, Лењинова 11,
25230 Кула, поштом или лично у Општински услужни центар (писарница) Општинске управе Општине Кула. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

С р е м с ка Ми т р о в ица
ОПШТИНА РУМА
ОПШТИНСКА УПРАВА
22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910

Послови јавних набавки

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академ-
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ске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године: на факултету
за менаџмент, правном или економском факултету, 1 година радног
искуства стечена у оквиру високе школске спреме. Кандидат поред
наведених посебних услова мора да испуњава и опште услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима,
односно да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу, као и да поседује општу здравствену способност.
Уз пријаву на оглас кандидат је дужан да приложи следећу документацију: кратку биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству Републике Србије, диплому о одговарајућој стручној
спреми, уверење о некажњавању (издаје орган унутрашњих послова),
копију радне књижице или други доказ о радном искуству, очитану
личну карту или оверену копију личне карте. Након одлуке о избору,
а пре уручења решења о заснивању радног односа, кандидат је дужан
да достави и уверење о општој здравственој способности (издаје
надлежна здравствена установа). Сва документа неопходно је приложити у оригиналу или у овереној копији, док датум издавања уверења
о држављанству Републике Србије и уверења о некажњавању не сме
бити старији од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе
се поштом на адресу Општинске управе, са назнаком: „За оглас“ или
лично предајом на шалтеру писарнице. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Изабрани кандидат је у обавези да положи државни стручни испит за рад у органима управе, у року
од шест месеци од дана заснивања радног односа. За све информације
у вези са огласом контактирати персоналну службу Општинске управе,
на број телефона: 022/433-910.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

22410 Пећинци, Слободана Бајића 5

Стручни сарадник за послове јавних набавки службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правне струке, 1 година радног
искуства, сертификат службеника за јавне набавке.

Руководилац Одељења инвестиција и
одржавања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер машинства, 5 година радног искуства, положен стручни испит, лиценца.

Стручни сарадник за надзор, изградњу и
одржавање општинских путева
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер грађевине, 5 година радног искуства, положен стручни испит, лиценца.

Стручни сарадник за послове саобраћаја
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер саобраћаја, 5 година радног искуства, положен стручни испит, лиценца.

Стручни сарадник за послове уређивања
грађевинског земљишта

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер архитектуре, 1 година радног искуства.
ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или у овереној копији): извод из
матичне књиге рођених, диплому завршеног факултета, односно уверење о стеченом образовању, сертификат, положен стручни испит
- лиценца (за радна места предвиђена овим огласом као услов за
заснивање радног односа), одговарајући доказ о радном искуству у
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струци. Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Овај оглас се објављује и у
дневном листу „Вечерње новости“, са назнаком у ком броју и када је
објављен у публикацији „Послови“. Пријаву са кратком биографијом и
свим доказима о испуњености услова послати на адресу: Јавно предузеће Дирекција за изградњу Општине Пећинци, Слободана Бајића 5,
22410 Пећинци, са назнаком: „За оглас за избор кандидата“, са назнаком за које радно место се конкурише или предати непосредно на шалтеру писарнице. За давање обавештења задужен је директор. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И
РАДНЕ ОДНОСЕ
22410 Пећинци, Слободана Бајића 5

Јавни правобранилац Општине Пећинци
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају опште услове за заснивање радног
односа у државним органима прописане законом: да су држављани
Републике Србије; да имају општу здравствену способност; да нису
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за друго кажњиво дело које их чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Одлуком о
јавном правобранилаштву Општине Пећинци: VII/1 степен стручне
спреме, правни факултет; положен правосудни испит; најмање три
године радног искуства на пословима правне струке; познавање рада
на рачунару. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат прилаже
и следећу документацију (у оригиналу или у овереној фотокопији):
уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, диплому о завршеном факултету, уверење о положеном правосудном испиту, уверење полицијске управе (према месту
пребивалишта) да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за друго кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државном
органу (не старије од шест месеци), уверење суда (према месту пребивалишта) да се против кандидата не води кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности (не старије од шест
месеци), одговарајући доказ о радном искуству у струци, уверење да
кандидату раније није престао радни однос у државном органу због
теже повреде обавеза и дужности из радног односа (само за кандидате који су раније били у радном односу у државном органу). Уверење
о здравственој способности (не старије од шест месеци) изабрани кандидат ће доставити по коначности одлуке о избору. Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Овај оглас се објављује и у дневном
листу „Вечерње новости“, са назнаком у ком броју и када је објављен у
публикацији „Послови“. Пријаву са кратком биографијом и свим доказима о испуњености услова послати на адресу: Скупштина општине
Пећинци, Комисија за кадровска и административна питања и радне
односе, Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци, са назнаком: „За оглас
за радно место јавни правобранилац Општине Пећинци“ или предати
непосредно на шалтеру писарнице. За давање обавештења задужена
је Јелена Мићић, секретар СО Пећинци; број телефона: 022/400-748.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Tржиштe рада

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

Администрација и управа / Трговина и услуге

Ва љ е в о
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ,
ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

За комуналне послове

на одређено време од 12 месеци, због привремено
повећаног обима посла
УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије,
да је пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није
под истрагом и кривично осуђивано. Посебни услови: стечено високо
образовање из области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
положен стручни испит за рад у органима државне управе, најмање
једна година радног стажа. Уз пријаву на оглас кандидати подносе
следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама, оверену фотокопију радне књижице, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту за рад у органима државне
управе, уверење да нису осуђивани за кривична дела, уверење да се
не води истрага за кривична дела, уверење о општој здравственој способности и личну и радну биографија. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу,
са назнаком: „За избор кандидата - за комуналне послове - пријава на
оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити поштом или
лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални
развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

В ра њ е
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Масуричка бб
тел. 017/815-935

Извршилац на пословима социјалног рада приправник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет политичких наука, смер
социјални рад и социјална политика, филозофски факултет - група
за психолохију и педагогију. Потребна документа: диплома о стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и
уверење да кандидат није под истрагом. Конкурс је отворен 15 дана.

Ша б ац
ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

услуге помоћ у кући на територији града Зајечара, и треба да
стоји: геронтодомаћица, на одређено време 4 месеца за пружање услуге помоћ у кући на територији града Зајечара - по
пројекту града Зајечара „Helping hand“, реф. бр. 2013/336060. Оглас се исправља и у делу УСЛОВИ, додавањем следећих реченица: Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. За додатне информације звати на број телефона: 019/420-280, од 08,00 до 15,30 сати.

Трговина и услуге
„ТЕХНО СЕРВИС“ СЗР

21235 Темерин, Новосадска 27
тел. 021/845-410

Радник на машини борверк 130 ИЛР (глодач)
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању,
пожељно радно искуство минимум 3 године.

Металостругар

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању,
пожељно радно искуство минимум 3 године.

Дипломирани машински инжењер
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, пожељно радно искуство минимум 3 године.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 30 дана. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе информације могу се добити на број телефона:
021/846-231.

„DELTEX“ DОО

21000 Нови Сад, Царинска 1
тел. 021/6623-399

Менаџер продаје
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у било ком занимању,
потребно искуство на пословима продаје преко 5 година. Рок за
пријаву је 15 дана. Пријаве слати поштом на горенаведену адресу или
на е-mail: novako@deltex.rs.

„HIGMU COMPANY“ DОО

24000 Суботица, Кирешка 59-61
тел. 065/9444-612

Радник у кол-центру

15225 Владимирци, Светог Саве 34

на одређено време 3 месеца
4 извршиоца

Конкурс објављен 28.05.2014. године у публикацији „Послови“, исправља се у делу који се односи на услове: време
трајања запослења је 12 месеци и завршен правни факултет.
Остали услови су исти.

УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме, осмогодишња школа,
мађарски језик - виши конверзацијски ниво, основи рада на рачунару. Пријава на број телефона: 065/9444-612. Лице за контакт: Силвија
Салаи. Оглас је отворен до 30.06.2014. године.

Зајечар
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

„ЈУГОДОМ“ ДОО НОВИ САД

19000 Зајечар, Генерала Гамбете 88
Оглас објављен 28.05.2014. године у публикацији „Послови“,
исправља се за радно место: геронтодомаћица за пружање

Бесплатна публикација о запошљавању

21000 Нови Сад, Темеринска 110

Помоћни радник

на одређено време од 6 месеци, за рад у продавници у
Суботици
2 извршиоца
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УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка дозвола „Б“ категорије,
рад у сменама. Радне биографије (CV) слати поштом на горенаведену
адресу и на е-mail: jugodom2@hotmail.com, најкасније до 14.06.2014.
године.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН
„ПАПИЛОКНА“

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 151г
тел. 060/404-60-69

Женски фризер
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно
искуство 12 месеци, пробни рад 1 месец.

Грађевинарство и индустрија
ДОО „МЕТАЛ“

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб
e-mail: zaposlenje@metalcuprija.cо.rs

Mедицина
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „АПО ПРО“

11000 Београд, Кнез Милетина 48
тел. 060/3400-061

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, 1
година радног искуства, положен стручни испит, основна информатичка обука, енглески језик - средњи ниво. Заинтересовани кандидати
треба да се јаве на бројеве телефона: 060/3400-061 и 063/8259-415.
Оглас је отворен до 06.06.2014. године.

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Олге Јовановић 11
тел. 011/3041-400
e-mail: оffice@dzzvezdara.rs

Лабораторијски техничар

Заваривач

на одређено време

УСЛОВИ: МАГ и МИГ поступак заваривања, без обзира на степен стручне спреме и врсту занимања, предвиђена претходна провера радних
способности.

Опис послова: у лабораторији обавља послове лабораторијског техничара предвиђене планом и програмом и по налогу начелника Службе
води здравствену и другу евиденцију у пружању здравствене заштите,
излази на терен по потреби, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

20 извршилаца

Бравар

20 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и металске струке,
предвиђена претходна провера радних способности.
ОСТАЛО: Оглас је отворен најмање 8 дана, односно дуже, до попуне
радних места.

МТИ - ПРЕРАДА ДРВЕТА ДОО
36000 Краљево, Индустријска 23
тел. 036/314-347
е-mail: mti@beotel.net

Дипломирани шумарски инжењер
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

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

Радник на изради порцеланске масе
на одређено време 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме у било ком занимању или лица без
занимања и стручне спреме - НК. Рок за пријаву је до попуне радних
места. Јављање кандидата на број телефона: 021/422-266, од 09,00
до 13,00 сати.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер лабораторијски техичар,
IV степен стручне спреме, положен стручни испит, основно познавање рада на рачунару. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања, поштом или личном доставом у архиву Дома здравља
„Звездара“, Олге Јовановић 11, II спрат, соба бр. 208. Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова. Тражени докази се предају у неовереним фотокопијама и не враћају се кандидатима. Резултати конкурса биће објављени на интернет страници Дома здравља
„Звездара“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „АГЕНС“

36201 Матарушка Бања, Жичка бб
тел. 036/5411-025

Виши физиотерапеут

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа физијатријски смер, положен стручни испит, са или без радног искуства.

Физиотерапеут техничар

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа - физиотерапеут - техничар, положен стручни испит, са или без радног искуства.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас
са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о
завршеној школи, доказа о положеном стручном испиту и радне књижице.
Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или на
горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Оглас се објављује и на сајту Министарства здравља. За ближе информације звати на број телефона:
036/5411-025 - правна служба.

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

Медицина

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

Медицинска сестра - техничар

за потребе Одсека за инвазивну радиолошко-кардиолошку
дијагностику са пејсмејкер центром, у Служби за
унутрашње болести, на одређено време до повратка
привремено одсутне запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове: IV степен
стручне спреме - општег смера, положен стручни испит. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење
за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62,
14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос
за послове ____________ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву)“.

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

Спремачица

на одређено време до 3 месеца, због повећаног обима
посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. 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 које радно место се подноси пријава. Одлука о
избору биће објављена на огласној табли поред писарнице, а изабрани кандидат биће лично обавештен телефонским путем.

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит.
Приликом избора кандидата, предност ће имати кандидати који имају
радно искуство на пословима у здравственој установи. Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса, и то
доказ о стручној спреми (фотокопију дипломе о завршеном факултету) и фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са
доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично,
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на
горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 8

Дипломирани фармацеут

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет, положен стручни испит и познавање рада на рачунару. Кандидати
су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети: оверену копију дипломе, оверену копију
уверења о положеном стручном испиту, копију личне карте и копију
радне књижице. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

ПК радник (перач рубља)

на одређено време, најдуже до 6 месеци
УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са кратком биографијом и
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

Медицинска сестра - техничар

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа педијатријског или општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци
радног искуства. Кандидати су дужни да доставе следећа документа:
кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о
завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,
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 3 извршиоца“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

специјалиста гинекологије и акушерства
2 извршиоца

на одређено време по основу замене
3 извршиоца

Доктор медицине

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

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове: VII/2 или
VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит, предвиђен је
пробни рад од 3 месеца. Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији.
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове __________ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)“.

Доктор медицине

Доктор медицине

Опис послова: обавља веома сложене послове превенције, дијагностике и терапије болесника, по потреби укључује се у рад у здравственим
станицама на терену, хитној медицинској помоћи и други послови у
оквиру струке.

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове: VII/1 степен
стручне спреме, положен стручни испит, предвиђен је пробни рад од
3 месеца. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Прија-

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог
становништва са медицином рада, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене
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ве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево,
Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос за послове __________ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)“.

Лабораторијски техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове: IV степен
стручне спреме, лабораторијског смера, положен стручни испит,
предвиђен је пробни рад од 3 месеца. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас
са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом доставити
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и
административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове __________
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра - техничар општег смера
7 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове: IV степен
стручне спреме, општег смера, положен стручни испит, предвиђен је
пробни рад од 3 месеца. Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне
послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове __________ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)“.

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

Специјалиста гинекологије и акушерства
Место рада: Земун - Батајница

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

ОПТИКА „ФОКУС - ЛЕНС“

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

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

ZU „GOODWILL АPOTEKA“

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

Дипломирани фармацеут

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

Пољопривреда и ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша 36
тел. 062/524-150

Ветеринар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове: завршен
ветеринарски факултет, диплома и уверење о стручној спреми, положен стручни испит, лиценца за обављање ветеринарске делатности,
радно искуство од најмање годину дана, возачка дозвола „Б“ категорије, рад на рачунару, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије, уверење о општој здравственој способности, уверење да нису осуђивани за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их
чини неподобним за обављање послова у струци. Оглас је отворен
15 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом
слати на горенаведену адресу, са обавезном назнаком: „Пријава по
огласу за пријем ветеринара“. Пре слања пријаве и документације
јавити се на број телефона: 062/524-150.

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.

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

Наука и образовање

Бе о г ра д

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ“

Наставник српског језика и књижевности

11090 Београд - Раковица
Омладинско шеталиште 10
тел. 011/2332-882

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 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 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године (доказ - оверена фотокопија о одговарајућем високом бразовању, подноси се уз пријаву на конкурс, у овереном порепису), 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 законском року положи испит за директора), најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања (потврда мора да садржи:
назив послодавца, делатност којом се бави, радно место на које је кандидат био распоређен и време трајања рада из области образовања
и васптиња - потврда се подноси уз пријаву на конкурс); да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима - лекарско уверење (подноси се пре закључења уговора о
раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена базусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о испуњености
услова прибавља школа); држављанство Републике Србије (доказ о
испуњености услова подноси се уз пријаву на конкурс); 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 испуњености услова достављају се лично или поштом, на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“, у року од 15 дана од дана објављивања. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на
број телефона: 011/2332-882.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

11000 Београд, Војводе Бране 18/а
тел. 011/308-72-64

Професор разредне наставе у продуженом
боравку
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - за радно место: професор разредне наставе; дипломирани учитељ мастер, мастер учитељ; психичка, физичка и здравствена способност, да кандидат није правноснажном пресудом осуђиван за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, нити се против њега води кривични поступак, држављанство Републике Србије,
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
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11000 Београд, Цетињска 5-7
тел. 011/3373-490

на одређено време до повратка радника са изборне
функције

УСЛОВИ: 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; 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 Еврпским системом преноса бодова, односно да кандидат има дозволу за
рад - лиценцу; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Посебни услови: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског
језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог
за српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности
и српског језика; мастер професор језика и књижевности (студијски
програми: Српски језик и Српска књижевност); мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски програм: Српска филологија:
српски језик и лингвистика); мастер професор језика и књижевности
(србиста, студијски програми: Српска књижевност, Српска књижевност и језик); мастер филолог (студијски програм: Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер
филолог (студијски програм: Српски језик и књижевност). Кандидати
су дужни да приложе: пријаву на конкурс, кратку биографију, оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми - за оне који су дипломирали пре 10. септембра 2005. године, оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми или уверења о положеним испитима и просечној оцени и оверену фотокопију додатка дипломе - за оне који су
дипломирали после 10. септембра 2005. године, оверену фотокопију
уверења о стеченом звању мастер, доказ да су стекли образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија). Неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА „ДАВОРИН ЈЕНКО“
11090 Београд, Мишка Крањца 7

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице које има
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или 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 музичке школе и за подручје рада култура, уметност и јавно информисање, да испуњава услове за педагога и психолога, да има дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен испит за
директора установе, најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
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да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно
биографију - CV, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању (за наставника музичке школе, односно психолога или педагога), оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) за наставника или стручног сарадника, односно уверења
о положеном стручном испиту, потврду о 5 година рада у области
образовања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених,
уверење суда да није покренута истрага, нити да је подигнута оптужница за кривична дела из надлежности суда. Лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља само лице које је изабрано за директора, а уверење
да кандидат није осуђиван - прибавља школа из казнене евиденције
МУП-а, за све кандидате. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће сe разматрати. Пријаве се достављају на адресу школе.

ОШ „ЛАЗАР САВАТИЋ“

11080 Земун, Кеј ослобођења 27
тел. 011/2197-061, 2197-077
www.lazarsavatic.еdu.rs

Наставник разредне наставе

на одређено време преко 60 дана,до повратка привремено
одсутне запослене - мировање радног односа

Наставник географије

са 35% радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана - породиљско одсуство
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у
чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и
32/13) - општа здравствена способност, кандидат треба да испуњава
и следеће посебне услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; образовање у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013), за наведена радна места; 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; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; држављанство РС; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити фотокопије следећих докумената којима се доказује да кандидат испуњава услове конкурса:
диплому о стеченом стручном образовању, уверење о држављанству
РС - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, потврду
високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду
факултета да је кандидат наставу слушао на српском језику. Лекарско
уверење као доказ опште здравствене способности - не старије од 6
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месеци, изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Доказ о испуњености услова који се тиче неосуђиваности за кривична
дела - прибавља школа, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доноси се пре закључења
уговора о раду. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Достављена
документа неће се враћати.

ОШ „ЛАЗАР САВАТИЋ“

11080 Земун, Кеј ослобођења 27
тел. 011/2197-061, 2197-077
www.lazarsavatic.еdu.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: oдговарајуће високо образовање за наставника основне
школе, за педагога и психолога, у складу са чл. 8 ст. 2 и чл. 59 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 52/11), стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 97/08, 44/10), почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; дозвола за
рад (лиценца за наставника, педагога или психолога, односно положен стручни испит); најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство РС; обука и положен испит за директора.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
(лиценца за рад); потврду о радном стажу у образовању; уверење о
држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом; биографију са
кратким прегледом кретања у служби; преглед стручног усавршавања; портфолио и сажет предлог програма рада за предстојећи мандатни период. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Изабрани
кандидат има обавезу да у законском року положи испит за директора. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве на конкурс подносе се непосредно у школи или на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Ближа обавештења могу се добити на бројеве телефона: 011/2197061, 3165-386.

ОШ „ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ“
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-213, 8251-111

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 8 став 2,
чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 71/2009, 52/2011 и 55/2013)
и следеће услове: да је држављанин Републике Србије; одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; да поседује дозволу за рад; да је савладао обуку и да има
положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да поседује психичку, физичку и здравствену
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способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Поред молбе
са прегледом кретања у служби и биографским подацима и предлогом
програма рада директора школе, кандидат подноси следеће документа којима доказује испуњавање тражених услова: диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверену фотокопију); уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности
прибавља школа; лекарско уверење о психофизичкој и здравственој
способности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци, подноси се
пре закључивања уговора о раду); доказ о радном стажу у просвети
(потврда или оверена фотокопија радне књижице); уверење о положеном испиту за директора установе (с обзиром да Министарство
просвете није организовало полагање испита за директора установе,
пријаве које не буду садржале наведени документ неће се сматрати
непотпуним, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року
положи испит за директора установе); уверење о положеном стручном
испиту или положеној лиценци за наставника или стручног сарадника
(оригинал или оверена фотокопија). Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве са потребном документацијом о испуњености
услова подносе се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“ или лично секретару школе, од 08,00 до 14,00 часова.

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

Редовни професор за ужу научну област
Финансијски менаџмент, рачуноводство и
ревизија
УСЛОВИ: научни назив доктора наука, научни, односно стручни радови објављени у часописима или зборницима, са рецензијама; више
научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области
објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са
рецензијама; оригинално стручно остварење (пројекат студија, патент
оригинални метод, нова сорта и сл.), односно руковођење или учешће
у научним пројектима; објављен уџбеник, монографија, практикум или
збирка задатака за ужу научну област за коју се бира; оригинално
стручно остварење и више радова саопштених на међународним или
домаћим научним скуповима, већи број научних радова који утичу
на развој научне мисли у ужој области, објављених у међународним
или водећим домаћим часописима, са рецензијама; већи број научних
радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим научним
скуповима; остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету; учешће у завршним радовима на специјалистичким
и дипломским академским студијама. Уз пријаву приложити: диплому
о одговарајућој стручној спреми, биографију, списак радова и саме
радове.

Доцент за ужу научну област Моделирање
пословних система и пословно одлучивање
на одређено време од 5 година

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

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

11232 Рипањ, Ерчанска 3
тел. 011/8650-480

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора мора да испуњава услове прописане
чл. 8 став 2, чл. 59 став 5 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013); одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона за
наставника основне школе, за педагога или психолога; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе; најмање
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство РС. Уз пријаву кандидат подноси: оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен препис
уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад), потврду о
раду у образовању, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад,
остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о
избору. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област Фармацеутска
технологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука,
завршен фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидат
треба да испуњава и друге услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Доцент за ужу научну област Медицинска
биохемија

за рад на Факултету, на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука,
завршен фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидат
треба да испуњава и друге услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Наставник страног језика за ужу научну област
Енглески језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филолошки факултет
- енглески језик и књижевност, објављени стручни радови у одговарајућој области, способност за наставни рад. Поред наведених услова,
кандидат треба да испуњава и друге услове предвиђене одредбама
Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.
ОСТАЛО: 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.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

11232 Рипањ, Ерчанска 3
тел. 011/8650-480

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати су
дужни да испуњавају и посебне услове предвиђене Правилником о
организацији и систематизацији послова и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз
пријаву приложити доказе о испуњавању услова: доказ о стручној
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Доказ о здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидати нису осуђивани прибавља школа.
Докази се подносе у оригиналу или у овереној фотокопији, не старији
од 6 месеци.
Кандидати су дужни да поднесу пријаву школи, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Одлука о избору
биће донета у року од 8 дана од дана објављивања резултата психолошке процене способности кандидата за рад са децом и ученицима.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Рајићева 10
тел. 011/2181-214

Наставник у звању редовног професора за ужу
научну област Психологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука и
способност за наставни рад. Поред општих услова, кандидати треба
да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Факулета. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену
фотокопију дипломе филозофског факултета - одељења за психологију, оверену фотокопију дипломе о завршеним докторским студијама
из области психологије, биографију, библиографију, списак објављених радова на формулару који се може добити у секретаријату Факултета. Пријаве са прилозима и радовима подносе се Факултету ликовних уметности у Београду, Рајићева 10, од 10,00 до 13,00 сати.

Наставник у звању редовног професора за ужу
уметничку област Вајарство
УСЛОВИ: високо образовање првог степена и други услови прописани
Законом о високом образовању и Статутом Факултета и способност
за рад у настави. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију
дипломе о завршеним редовним студијама, биографију, библиографију, на формулару који се може добити у секретаријату Факултета.
Кандидати су дужни да на расписани конкурс поднесу пет оригиналних радова и мапу цртежа, на основу којих се може сагледати да ли и
како владају материјом наставног предмета за који конкуришу. Пријаве се подносе Факултету ликовних уметности у Београду, Рајићева 10,
а радови у Булевару војводе Путника 68, од 10,00 до 13,00 сати.

Сарадник у звање асистента за ужу уметничку
област Сликарство, за предмете: Цртање и
Сликање
на период од три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће уметничке области,
смисао за наставни рад и други услови прописани Законом о високом образовању и Статутом Факултета. Кандидати уз пријаву прилажу
и доказе о испуњености услова конкурса: оверену копију дипломе,
односно уверења о дипломирању, уверење да је кандидат студент
докторских студија, биографију, библиографију на формулару који се
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може преузети у секретаријату. Кандидати су дужни да на расписани конкурс поднесу пет оригиналних сликарских радова, мапу цртежа
(десет табли) и CD са предатим радовима. Пријаве са документацијом
подносе се Факултету ликовних уметности у Београду, Рајићева 10,
од 10,00 до 14,00 сати, а радови у Булевару војводе Путника 68, на
сликарском одсеку, од 10,00 до 14,00 сати. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања. Информације се могу добити на број
телефона: 011/2181-214.

ОШ „ИЛИЈА ГАРАШАНИН“

11306 Гроцка, Булевар револуције 11
тел. 011/8501-235, 8500-375, e-mail: оs.i.garasanin@gmail.com

Наставник разредне наставе

на одређено време преко 60 дана, ради замене одсутне
запослене (породиљско одсуство)
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено 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. 11/12 и 15/13); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака, а упућивање
кандидата врши директор); да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву са биографијом поднети: оверену
копију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење да
против лица није покренута истрага, нити је подигнута оптужница код
надлежног суда (не старије од 6 месеци), фотокопију радне књижице, доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику), лекарско уверење, односно доказ о општој здравственој способности - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс‘‘.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
Расписује конкурс за стицање звања и заснивање радног
односа:

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

Доцент за ужу научну област Германистика,
предмет: Немачка књижевност

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног
односа:

Доцент за ужу научну област Русистика,
предмет: Руски језик

11000 Београд, Булевар краља Александра 67

Редовни професор за ужу научну област Правна
историја, предмет: Римско приватно право
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом
64 став 9 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и
чл. 105 и 107 Статута Правног факултета Универзитета у Београду
(пречишћен текст).

Доцент за ужу научну област Теорија права и
државе, предмети: Увод у право и Аутономно
право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом
64 став 5 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и
чл. 105 и 107 Статута Правног факултета Универзитета у Београду
(пречишћен текст).
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), подносе се
Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА У ОБРЕНОВЦУ

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Библиотекарство,
предмет: Библиотекарство
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Библиотекарство,
предмет: Организација знања
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Библиотечка
информатика, предмет: Дигитални текст II
на одређено време од 5 година

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

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или њему одговарајући факултет; општи успех на основним студијама најмање 08,00;
смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су чланом 70 Закона
о високом образовању и чланом 114 Статута Филолошког факултета
Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова и радове, на
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 90
Оглас објављен 21.05.2014. године у публикацији „Послови“,
за радно место: директор, поништава се у целости, због проглашене ванредне ситуације у општини Обреновац.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Редовни професор за ужу научну област
Библиотекарство, предмет: Општа и
национална историја књиге и библиотека
Редовни професор за ужу научну област Српска
књижевност, предмет: Народна књижевност
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом
64 Закона о високом образовању и чланом 107 Статута Филолошког
факултета Универзитета у Београду.

Ванредни професор за ужу научну област
Српска књижевност, предмет: Народна
књижевност
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом
64 Закона о високом образовању и чланом 106 Статута Филолошког
факултета Универзитета у Београду.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ“

11000 Београд, Народног хероја Милосава Влајића 1
тел. 011/552-153

Дефектолог (наставник) - приправник
УСЛОВИ: завршен факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, смер олигофренолошки.

Дефектолог (васпитач) - приправник

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: завршен факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, смер олигофренолошки, соматопед или специјални педагог.
ОСТАЛО: Општи услови: у радни однос може да буде примљено
лице које испуњава следеће услове: 1. одговарајуће образовање;
2. држављанство Републике Србије; 3. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
5. да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Докази о испуњености услова из тач. 1, 2 и 5 подносе се уз
пријаву на конкурс. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
04.06.2014. | Број 572 |
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ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

са 25% радног времена, на одређено време до 30.06.2014.
године

Директор

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно степен и
врста стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије. Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе одговарајућег
степена и врсте стручне спреме и оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се
пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља
школа.

на период од четири године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања - високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије,
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника гимназије, педагога или психолога;
да кандидат поседује дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психолога; да поседује обуку и положен испит за директора
(након доношења подзаконског акта који ће прописати програм обуке,
програм испита, начин и поступак полагања испита за директора од
стране Министарства просвете, изабрани кандидат биће у обавези да
у закономском року положи испит за дирктора после доношења подзаконског акта); да поседује 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 (доказ за овај услов
прибавља школа по службеној дужности); да поседује држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ су у обавези да доставе само они кандидати који
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику); најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс приложити:
биографске податке, радну биографију, оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту
(дозволи за рад), потврду о раду у области образовања, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, остала документа која могу послужити приликом
доношења одлуке о избору. Пријаве са комплетном документацијом о
испуњавању услова конкурса доставити лично или поштом, на наведену адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 011/2629-321. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА „Др КОСТА ЦУКИЋ“

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 81
тел. 011/215-94-17
Оглас објављен 23.04.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА „КОСТА ЦУКИЋ“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 81

Оглас објављен 23.04.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

ГИМНАЗИЈА „Др КОСТА ЦУКИЋ“

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 81

Наставник математике

са 75% радног времена, на одређено време до 30.06.2014.
године

Наставник музичке културе

са 5% радног времена, на одређено време до 30.06.2014.
године
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Наставник филозофије

11000 Београд, Цара Душана 61
тел. 011/2629-321
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СРЕДЊА ШКОЛА „КОСТА ЦУКИЋ“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 81

Наставник математике

са 25% радног времена, на одређено време до 30.06.2014.
године

Наставник уставног и привредног права

са 20% радног времена, на одређено време до 30.06.2014.
године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно степен и
врста стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, држављанство Републике
Србије. Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе одговарајућег
степена и врсте стручне спреме и оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се
пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља
школа.

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

Конкурс објављен 14.05.2014. године у публикацији „Послови“, мења се у условима за радно место: наставник практичне наставе за област Техничко-технолошке науке, ужа научна
област Прехрамбена технологија, тако да уместо: VII/1 степен стручне спреме, треба да стоји: VI степен стручне спреме.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО БУХА“

11000 Београд, XXI дивизије 31
тел/факс: 011/2417-174, 2402-393

Директор

на одређено време, на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. На
конкурс за директора ОШ „Бошко Буха“ (за образовање ученика са
сметњама у развоју), може да се пријави кандидат који 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 и 55/2013): да је стекао одговарајуће високо обра-
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зовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања 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 те врсте школе и подручја рада, за педагога
и психолога; да је држављанин Републике Србије; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад, односно лиценцу за рад наставника, психолога или педагога; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и
положен испит за директора установе (изабрани кандидат је дужан да
положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања на
дужност); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да поднесе: биографију, оверену копију дипломе о стеченом образовању, оверену копију уверења
о положеном стручном испиту - лиценци, потврду о годинама стажа
у образовању након стеченог одговарајућег образовања или оверену
фотокопију радне књижице, оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених (оверена копија), уверење да против кандидата није покренута истрага, оверену копију уверења о положеном испиту за директора установе (ако кандидат не поседује лиценцу за директора, дужан је да испит положи у року од годину дана од дана ступања
на дужност). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима (лекарско уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, доказ о неосуђиваности из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013) - прибавља
школа. Директор школе се именује на период од четири године. Рок за
подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс са потребним доказима о испуњавању услова подносе се лично
или препорученом поштом, на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за
директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО БУХА“

11000 Београд, XXI дивизије 31
тел/факс: 011/2417-174, 2402-393

Наставник разредне наставе у целодневној
настави - дипломирани дефектолог, смер
олигофренолошки

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, да кандидати имају одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да су
држављани Републике Србије; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: доказ
о одговарајућем образовању - диплома (оверена фотокопија), доказ о
држављанству Републике Србије (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија).
Извештај о извршеном претходном лекарском прегледу (лекарско уверење) - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Извештај из казнене евиденције СУП - прибавља школа по службеној
дужности.
Пријаве са потпуном документацијом слати на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања. Кандидати који испуњавају услове
конкурса обавезни су да обаве психолошку процену код Националне
службе за запошљавање, по захтеву школе.

Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Туризмологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
уже научне области за коју се бира и способност за наставни рад.
Остали услови за избор наставника утврђени су Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), Статутом Универзитета и
Статутом Географског факултета. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса доставити на наведену адресу Факултета, у року од 15
дана од дана објављивања.

Бор
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВA „ПЧЕЛИЦА“
19300 Неготин
тел. 019/542-635

Спремачица
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање, завршена основна школа, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци),
оверен препис сведочанства о завршеној основној школи. Доказ да
кандидат није осуђиван прибавља установа, а лекарско уверење се
доставља пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара установе и на горенаведени број телефона.

Чач ак
ОШ „ГОРАЧИЋИ“
32232 Горачићи

Наставник разредне наставе - приправник

на одређено време, ради замене запослене на функцији
директора школе
УСЛОВИ: пријављени кандидати морају испуњавати услове прописане законом: да су држављани Републике Србије; да имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном судском
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, а лекарско уверење
пре закључења уговора о раду. Уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела предвиђена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа.
Рок за пријаву на оглас уз подношење доказа којима се потврђује
испуњеност услова за рад на овом радном месту је осам дана, рачунајући од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе.

Сајмови
запошљавања
04.06.2014. | Број 572 |
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ЈОВАН ЖУЈОВИЋ“

32300 Горњи Милановац, Вука Караџића 3
тел. 032/713-320, 710-597

Директор
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 59, чланом
8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање за наставника ове школе,
лиценца или уверење о положеном стручном испиту за наставника,
педагога или психолога, најмање пет година радног стажа у области
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
држављанство Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. Уз пријаву приложити: оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, оверену копију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, доказ о радном стажу,
уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима и биографију са прегледом
кретања у служби. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, по окончању конкурса. Пријаве са потребним доказима подносе се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора
школе‘‘ или лично код секретара школе, од 09,00 до 13,00 часова.

Ја г о д ина
ОШ „БОШКО ЂУРИЧИЋ“

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 15

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање на основу члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 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 испуњава услове за наставника
основне школе, за педагога и психолога; да има дозволу за рад, обуку
и положен испит за директора установе и најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат изабран за директора који нема положен испит за
директора дужан је да након прописивања програма испита за директора који доноси министар, исти положи у законом предвиђеном року.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно лиценци за наставника, педагога или
психолога, доказ о радном стажу у области образовања и васпитања,
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, уверење основног суда да се не води
кривични посупак, биографију са кратким прегледом радног искуства
и предлогом програма рада за мандатни период. Доказ да кандидат
није осуђиван, у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - школа прибавља по службеној
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дужности. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доставља кандидат пре
закључења уговора о раду. Сва документа која се подносе уз пријаву
морају бити оригинали или оверене фотокопије. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 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. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона:
035/245-503.

К икин д а
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Ада, Моше Пијаде 47

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
је уређивао високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању четири године, по пропису које је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава услове за наставника средње стручне школе за подручје
рада сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. б5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11
и 9/13), за педагога и психолога; дозвола за рад - лиценца; обука и
положен испит за директора установе; образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или положен испит за лиценцу или положен испит из психологије и педагогије; 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 у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије,
да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад - српски и
мађарски; биографски подаци, радна биографија и план рада за мандатни период од 4 године. Уз пријаву кандидат подноси: биографске
податке, односно радну биографију са планом рада за мандатни период од 4 године, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању, оверен препис уверења о положеном стручном
испиту (дозвола за рад - лиценца), уверење о положеном испиту за
директора школе, потврду о раду у области образовања, уверење да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања - прибавља школа од МУП-а; уверење из суда да није под
истрагом за горенаведена кривична дела, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доказ
о знању језика на ком се изводи васпитно-образовни рад, остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Сва
документа морају бити предата у оригиналу или и овереној фотокопији, не старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.
Пријаве се достављају на адресу школе. Обавештење о резултатима конкурса биће достављено кандидатима најкасније после протека
рока од 60 дана од дана затварања конкурса. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе, на број телефона: 024/853-034.
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ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
Сента, Главна 36
тел/факс: 024/812-812

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), а почев од 10.09.2005.
године или да има високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; одговарајуће образовање за
наставника музичке школе и подручја рада, за педагога и психолога;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Рок за подношење пријаве
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву
на конкурс кандидат подноси: биографске податке, односно радну
биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању за наставника у овој школи, односно психолога
или педагога, оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) за наставника или стручног сарадника, односно уверења о положеном стручном
испиту, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доказ да зна оба језика на којима
се изводи настава, остала документа која могу послужити приликом
доношења одлуке о избору.
Школа прибавља 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија/Школски одбор неће разматрати. Решење
о избору директора доноси Школски одбор сагласно ставу 8 члан 60
Закона о основама система образовања и васпитања и доставља кандидатима. Пријаве на конкурс достављају се лично или путем препоручене поште, са назнаком: „За конкурс“, на адресу школе.

К ра г у ј е в ац
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање редовног професора за ужу
научну област Општа економија и привредни
развој, наставни предмети: Компаративни
економски системи и Економија јавног сектора
Наставник у звање доцента за ужу научну
област Менаџмент и пословна економија,
наставни предмет: Економика предузећа
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће уже
научне области и други општи, педагошки и посебни услови прописани Законом о високом образовању, Статутом и другим актима Економског факултета у Крагујевцу и Статутом и другим актима Универзитета
у Крагујевцу. Кандидати уз пријаву достављају: доказе о испуњавању
услова конкурса, доказе о испуњености општих предуслова у погледу
неосуђиваности утврђених чланом 62 став 3 Закона о високом образовању и чланом 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву
са доказима о испуњености услова тражених конкурсом доставити на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријаву је 15
дана.

Бесплатна публикација о запошљавању

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 6
тел. 034/304-085

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће високо
образовање прописано чланом 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника те врсте школе, педагога или
психолога; да има дозволу за рад за наставника, педагога или психолога (стручни испит, тј. лиценца за рад); најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; лекарско уверење о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци) - кандидат је дужан да достави пре закључења
уговора о раду; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа - пре доношења одлуке о избору) и да има држављанство РС. Изабрани кандидат је дужан да положи испит за директора у року од годину дана од
дана ступања на дужност, тј. од доношења подзаконског акта којим се
регулише ова материја.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испита за лиценцу, потврду да има најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци, доказ
о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, радну
биографију и оквирни план рада за време мандата и доказе о организационим способностима. Пријаве са доказима о испуњености услова
тражених конкурсом слати на горенаведену адресу. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити у секретаријату школе, на број телефона:
034/304-085. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГИША ЛУКОВИЋ - ШПАНАЦ“
34000 Крагујевац, 9. маја 110б
тел. 060/3381-443

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће високо
образовање прописано чланом 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 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на
ком се изводи образовно-васпитни рад у школи и да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду
да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); уверење о
држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених;
биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
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програма рада директора школе за време мандата. Доказ о неосуђиваности и доказ о непостојању дискриминаторног понашања кандидата за директора - прибавља школа. 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 школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве на конкурс подносе се у затвореним ковертама,
са назнаком: „За конкурс за директора школе“, поштом на горенаведену адресу школе или се предају непосредно секретару школе. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број
телефона: 060/3381-443. Рок за пријаву је 15 дана.

К р у ш е в ац
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ - КОРЧАГИН“
37204 Велики Шиљеговац, тел. 037/852-400

Директор

за мандатни период од четири године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања - наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће образовање према закону: на студијама другог степена - мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; да кандидати нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да су
држављани Републике Србије; да познају језик на ком се изводи образовно-васпитни рад; поседовање лиценце за наставника, педагога или
психолога, односно уверење о положеном стручном испиту; најмање 5
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; завршена обука и положен испит
за директора школе. Уверење о неосуђиваности за наведена кривична
дела прикупља школа по службеној дужности, кандидати не прилажу
уз пријаву. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Уверење се не прилаже уз
пријаву, већ касније. Сви пријављени кандидати ће од школе бити
обавештени о времену и месту провере психофизичких способности.
С обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја
није донело подзаконски акт којим уређује програм обуке у складу са
стандардима компентеција директора, програм испита, начин и поступак полагања испита за директора установе, пријаве кандидата неће
садржати овај документ и то се неће сматрати непотпуном пријавом, а
изабрани кандидат биће у обавези да у законском року по доношењу
подзаконског акта положи испит за директора. Кандидат доказује
познавање језика на ком се изводи образовно-васпитни рад јавном
исправом о стеченом образовању на српском језику. Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија дипломе не може бити старија од 6 месеци),
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
лиценци за рад наставника, психолога и педагога (оверена фотокопија
- не старија од 6 месеци), потврду установе о најмање 5 година рада
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија - не старија од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија - не старија од 6
месеци), уверење о здравственој способности кандидата - лекарско
уверење (оригинал или оверена фотокопија - не старија од 6 месеци),
биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.
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ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37000 Крушевац, Блаже Думовића 66
тел. 037/3421-521

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са функције
вршиоца дужности директора, за 20% радног времена
УСЛОВИ: oдговарајући степен стручне спреме одређеног занимања,
у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) и чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013), 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 англистика - мастер; 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, да је држављанин Републике Србије, 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 Европским
системом преноса 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 и психологије или је 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 фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, кандидат који
је студије завршио по пропису 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 Европским системом преноса бодова; кандидат који је студије завршио по
пропису који је уређивао 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 неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ДОПУНА ОГЛАСА
ОШ „СТРАХИЊА ПОПОВИЋ“
37206 Дворане
тел. 037/698-104

Оглас објављен 28.05.2014. године у публикацији „Послови“, допуњује се у делу услова и исправно треба да гласи:
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. септем-
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бра 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. Уз пријаву на конкурс
приложити: доказ о држављанству (извод из матичне књиге
рођених и 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). Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је до
12.06.2014. године.

Ле с к о в ац
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР ТАСИЋ“
16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/212-701

Оглас објављен 21.05.2014. године у публикацији „Послови“,
за радно место: наставник разредне наставе, за рад у припремном одељењу за Роме, поништава се у целости.

Л о зница
ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
15322 Велика Река
тел. 015/464-114

Професор физичког васпитања

са 30% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства (20% спортске
активности и 10% професор физичког васпитања)
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане 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 степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 од 07.11.2012.). Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: уверење или диплому о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених - оригинале или оверене фотокопије - не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат је дужан
да пре закључења уговора о раду достави уверење о психофизичкој 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

Бесплатна публикација о запошљавању

са децом и ученицима кандидата који уђу у ужи избор врши Национална служба за запошљавање у Лозници, применом стандардизованих
поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

15300 Лозница, Саве Ковачевића 1
тел. 015/882-086

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава
услове прописане законом: да поседује одговарајуће образовање из
члана 8 ст. 2 члана 59 став 5 Закона о основама система образовања и
васпитања, односно да има одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године за наставника основне школе; да испуњава услове за
наставника средње стручне школе за подручје рада: хемија, неметали
и графичарство, производња и прерада хране, личне услуге, здравство и социјална заштита, текстилство, за педагога и психолога; да
поседује дозволу за рад; да има обуку и положен испит за директора
установе (ако изабрани кандидат нема положен испит за директора,
дужан је да положи испит у року од годину дана од дана ступања на
дужност); најмање 5 година рада у уставнови на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену спосбност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да поседује држављанство РС; да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова, кандидат уз пријаву са
биографским подацима подноси: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис - фотокопију лиценце, односно уверења о положеном стручном испиту, потврду о радном стажу у области образовања и васпитања, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - доказ се доставља при закључењу
уговора о раду, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - доказ прибавља школа по службеној дужности, остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору (биографски подаци са прегледом кретања у
служби, докази о организаторским и другим квалитетима неопходним
за обављање послова директора, уверење суда да кандидат није под
истрагом). Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати
на адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања, са назнаком:
„Конкурс за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

Ниш
ОШ „СВЕТИ САВА“

18000 Ниш, Гарсије Лорке бб

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образо-
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вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, дужност директора основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 8 став 3 овог закона за наставника
основне школе, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
установе и најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 Закона (члан 59 став 5 и 6 Закона о основама
система образовања и васпитања). Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању лиценце за рад, доказ о радном стажу,
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима, уверење да није осуђиван у складу са чланом 120
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, уверење
о држављанству Републике Србије, биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора (члан 58 став
2 Статута ОШ „Свети Сава“ у Нишу). Рок за пријаву је 15 дана.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
18225 Катун
тел. 018/618-180

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 и члана 120 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, 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 те
врсте школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад
(лиценце) за наставника, педагога или психолога; најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; обука и положен испит за директора
установе (узеће се у обзир да није донет подзаконски акт о полагању
испита за директора, али ће изабрани кандидат бити у обавези да
положи овај испит у законском року, након што министар просвете,
науке и технолошког развоја донесе одговарајући подзаконски акт);
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство
Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказује се дипломом о стеченом образовању). Кандидат
уз пријаву треба да достави: оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном
искуству, доказ о обуци и положеном испиту за директора установе,
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (искључиво на
новом обрасцу са холограмом (оригинал или оверена фотокопија),
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о
раду, не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци, прибавља установа),
преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно).
Рок за пријаву је 15 дана. Пријаве доставити на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

18205 Нишка Бања, Ивана Горана Ковачића 14
тел. 018/4548-710

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: услови прописани чл. 8 ст. 2, чл. 59 ст. 5 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, одговарајуће високо
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образовање за наставника основне школе, за педагога и психолога
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 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;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство
Републике Србије.
Уз пријаву доставити: оверен препис дипломе о одговарајућем образовању, оверен препис уверења о положеном стручном испиту, односно
лиценци за наставника, педагога или психолога, доказ да кандидат
има најмање 5 година рада у области образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал потврде послодавца
која мора да садржи: назив послодавца, делатност којом се бави, радно место на које је кандидат био распоређен и време трајања рада
у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оригинал или копија уверења
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), уверење
суда да није покренута истрага и да се не води кривични поступак,
биографију са кратким прегледом радног искуства и предлогом програма рада директора.
Уверење о положеном испиту за директора школе се не прилаже док
министар просвете не донесе подзаконски акт о испиту за директора школе. Рок за пријаву је 15 дана. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „Др ЗОРАН ЂИНЂИЋ“

18116 Брзи Брод, Павла Софрића 30
тел. 018/4542-868

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2, члана
59 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 55/11 и 55/13), на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за наставника основне школе, за педагога или психолога;
дозвола за рад; обука и положен испит за директора установе (након
доношења подзаконског акта који ће прописати програм обуке, начин
и поступак полагања испита за директора); најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду и проверава се у току рада);
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републике
Србије.
Кандидат уз пријаву треба да достави: оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен препис уверења
о положеном стручном испиту (дозволи за рад), потврду о радном
стажу у установи на пословима образовања и васпитања, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, копију личне карте,
биографију са кратким прегледом кретања у служби и прегледом програма рада директора школе. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ОШ „Др ЗОРАН ЂИНЂИЋ“

18116 Брзи Брод, Павла Софрића 30
тел. 018/4542-868

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са боловања
УСЛОВИ: професор разредне наставе; наставник разредне наставе;
професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер;
држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена
способност за рад (лекарско уверење доставља изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело из члана 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију личне карте, дипломе
о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених и кратку биографију.

Н о в и Са д
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ“
21214 Сириг, Новосадска 1
тел. 021/849-018
факс: 021/849-735
е-mail: sirig@parabolanet.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 20 Закона
о основама система образовања и васпитања (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;
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); најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о поседовању
држављанства Републике Србије, оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном
искуству (најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања), лекарско уверење, уверење о некажњавању и кратку биографију. Рок за пријављивање је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса подносе се на адресу школе или у просторијама секретара школе, од 09,00 до 13,00 часова. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона:
021/849-018.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МИЛАН ПЕТРОВИЋ“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

21000 Нови Сад, Браће Рибникара 32
тел. 021/6616-366
факс: 021/6621-253
е-mail: skolamp@eunet.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер 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 у школи за основно и средње
образовање за ученике са сметњама у развоју, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад; обука и положен испит за директора
школе; најмање пет 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; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству/
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању
за наставника, психолога или педагога, оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад),
потврду о најмање пет година стажа у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, доказ
да кандидат није осуђиван у складу са законом, доказ о физичкој,
психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима,
биографију са кратким прегледом кретања у служби. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа службеним путем. Кандидат за
директора који нема положен испит за директора, ако буде изабран
има обавезу да исти положи у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Пријаву на конкурс са биографијом и
доказима о испуњености тражених услова доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење пријава је
15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Наставник у звање предавача за ужу 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 Универзитета у Новом
Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање ванредног професора за ужу
област Технологије пластичног деформисања,
брза израда прототипова и модела, виртуална
производња
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука из
области производног машинства, услови прописани чланом 64 Закона
о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду,
односно Факултета техничких наука.
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Наставник у звање доцента за ужу област
Пољопривредно машинство
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука, дипломирани машински инжењер, услови прописани чланом 64 Закона о
високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду,
односно Факултета техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област
Организације и технологије транспорта
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, техничке струке, област саобраћајно инжењерство или машинство, услови прописани чланом 72
Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких
наука у Новом Саду.

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу област Процесна хемија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука, услови
прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област
Теоријска електротехника
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехничке струке, услови
прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима
Факултета техничких наука у Новом Саду.

Наставник у звање доцента за ужу област
Мехатроника, роботика и аутоматизација и
интегрисани системи
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука, услови
прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни однос
(навести прецизан назив уже области) и доказе о испуњености услова
конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка
дипломи, доказ о држављанству, оригинални извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није кривично гоњен, 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 за свако радно место посебно.
Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 15 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБА СТАНКОВИЋ“

21300 Беочин, Доситеја Обрадовића бб
тел/факс: 021/870-394

Шеф рачуноводства

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање - IV степен стручне спреме, економске струке; да је кандидат држављанин Републике Србије;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад на пословима административног радника - шеф рачуноводства; 3
године радног искуства на финансијско - књиговодственим пословима;
да познаје рад на рачунару. Уз пријаву на конкурс (са биографијом/
CV) кандидат треба да приложи: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, уверење или оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), извод или ове-
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рену фотокопију извода из матичне књиге рођених - важеће, доказ о
познавању рада на рачунару (ако кандидат не поседује доказ, провера
знања ће се вршити на разговору са кандидатом), потврду послодавца
о стеченом радном искуству или фотокопију радне књижице, фотокопију личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве и доказе о испуњености услова из конкурса
доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава на конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

21000 Нови Сад, Анђе Ранковић 2

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који је 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, за педагога и психолога,
да поседује дозволу за рад и најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да је прошло обуку и положило испит за директора
установе (изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на
дужност); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова које кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију, оверен препис дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен препис уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС - не старије од 6
месеци, потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања најмање 5 година, уверење о неосуђиваности - прибавља школа,
лекарско уверење - подноси се пре закључења уговора о раду, остала
документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору.
Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе. Ближа
обавештења могу се добити на број телефона: 021/400-806.

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
21466 Куцура, Ослобођења 6
тел/факс: 021/727-905

Наставник српског језика као нематерњег

са 30% радног времена, на одређено време до повратка
запослене (31.08.2014.)
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, држављанство Републике
Србије и да познаје 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 („Сл. гласник РС‘‘, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013). Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике Србије
и доказ о познавању русинског језика (оверена фотокопија дипломе о
стеченом средњем, вишем или високом образовању на русинском језику или положен испит из русинског језика по програму одговарајуће
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високошколске установе). Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „ИВО АНДРИЋ“

21242 Будисава, Школска 3
тел/факс: 021/719-018
е-mail: оsivoandric@lakitetwоrk.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење и 97/08), а почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да кандидат испуњава услове за наставника, за педагога и
психолога, да има дозволу за рад и најмање 5 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да је прошао обуку и положио испит за директора установе (изабрани директор који нема положен испит за директора дужан
је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова које кандидат подноси: биографски подаци, односно радна биографија; оверен препис дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис уверења о положеном стручном испиту (дозвола за рад); извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС - не старије од 6
месеци; потврда о раду у установи на пословима образовања и васпитања - најмање 5 година; уверење да није осуђиван - прибавља
школа; лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду;
програм рада директора.
Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве са документацијом и прилозима доставити на горенаведену адресу. За све додатне информације кандидати се
могу обратити радним даном, од 08,00 до 14,00 сати, на број телефона: 021/719-018.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Редовни професор за ужу научну област
Пољопривредна техника
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука (област пољопривредне технике) или доктор техничких наука.

Ванредни или редовни професор за ужу научну
област Педологија и агрохемија
УСЛОВИ: доктор пољопривредних или шумарских наука.

Доцент за ужу научну област Хортикултура и
пејзажна архитектура
УСЛОВИ: доктор пољопривредних, архитектонских, шумарских наука
или доктор еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних
ресурса.

Бесплатна публикација о запошљавању

Доцент за ужу научну област Математика
УСЛОВИ: доктор математичких наука (доктор природно-математичких
наука - област математика).

Асистент за ужу научну област Менаџмент и
организација у пољопривреди
УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет - агроекономски смер или
економски факултет.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове утврђене Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05). Рок за подношење пријава је 15 дана. Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказе о
испуњености услова по овом конкурсу, биографске податке, научне
и стручне радове, као и доказе о њиховом објављивању (уверења о
наставку студија за сарадничка звања). Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Пан ч е в о
АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
„ШКОЛА ЗНАЊА“
12000 Пожаревац, Дунавска 5
тел. 069/3090-584
e-mail: оxfordznanje@gmail.com

Дипломирани филолог
за рад у Панчеву
5 извршилаца

Опис послова: професори - немачког, мађарског, италијанског...
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани професор немачког језика и књижевности/мастер професор немачког језика и књижевности; VII/1 степен, дипломирани професор мађарског језика и књижевности/мастер
професор мађарског језика и књижевности; VII/1 степен, дипломирани професор италијанског језика и књижевности/мастер професор
италијанског језика и књижевности; рад ван радног односа - уговор
о делу; пробни рад 3 месеца. Неопходно искуство у раду са децом и
одраслима. Пријаве се шаљу мејлом. Кандидати треба да се јаве на
број телефона: 069/3090-584. Лице за контакт: Владан Глишић.

ГИМНАЗИЈА „МИХАЈЛО ПУПИН“
26210 Ковачица, Николе Тесле 57
тел. 013/661-180, 660-180

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: У радни однос по овом конкурсу може да буде примљено
лице које испуњава услове из члана 59 став 5 и члана 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13), одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да кандидат има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора;
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Документа која се достављају уз пријаву на конкурс: оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
односно лиценци (дозвола за рад), потврда о радном стажу, уверење
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о држављанству Републике Србије, биографија са кратким прегледом
кретања у служби, предлог програма рада директора школе. Уверење
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење као доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
- доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Кандидат изабран за директора школе дужан је да положи испит за директора у року од годину дана од 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. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са потребним
доказима о испуњености услова доставити на горенаведену адресу, са
назнаком: „Пријава на конкурс“.

П о ж а р е в ац
ОСНОВНА ШКОЛА „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
12222 Браничево
тел. 012/666-412

Наставник српског језика

на одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: високо образовање и да кандидат испуњава услове у складу
са Законом о основама система образовања и васпитања (17/09, 52/11
и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, потврду да кандидати
имају 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, извод из матичне књиге рођених (оригинал, не старији од 6 месеци, осим ако је на новом
обрасцу), уверење о држављанству (оригинал, не старији од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља по извршеном избору. Уверење
о неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са
неовереном документацијом неће се разматрати. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом
слати на адресу школе.

„NS PRO GROUP“ DОО

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

Професор немачког језика
за рад у Пожаревцу

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

Пријепоље
ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
12308 Орешковица
тел. 012/345-836

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 став 2, чл. 59
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): високо образовање
стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
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струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08),
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године, за наставника основне школе, педагога или психолога (овај доказ подноси се уз пријаву на конкурс); да има дозволу
за рад (лиценцу) за наставника школе, психолога или педагога (овај
доказ подноси се уз пријаву на конкурс); да поседује психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду); да је држављанин Републике
Србије (овај доказ подноси се уз пријаву на конкурс); да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа по службеној дужности); најмање пет година рада
у установама образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (доказ се подноси уз пријаву на конкурс); да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на том језику); обука и положен
испит за директора установе (изабрани кандидат за директора школе
који нема обуку и положен испит за директора биће обавезан да испит
положи у року од годину дана од ступања на дужност). Уз пријаву
приложити: уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију документа
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о
знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику);
потврду послодавца о траженом радном искуству (потврда мора да
садржи нарочито назив и делатност послодавца), преглед кретања у
служби са биографским подацима, оквирни план рада за време мандата, уверење издато од надлежног суда да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије
од шест месеци, прибавља кандидат). Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању
услова подносе се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“ или се предају лично у секретаријату школе, радним даном, од
08,00 до 13,00 сати. Ближе информације о конкурсу могу се добити од
комисије за избор директора или секретара школе и на број телефона:
012/345-836. Крајњи рок у коме ће одлука о избору директора бити
донета је 10.07.2014. године. Одлука са документацијом о изабраном
кандидату доставиће се министру на сагласност, у року од 7 дана од
дана доношења.

ОШ „МИЛОСАВ СТИКОВИЋ“
31300 Пријепоље, Пионирска 1
тел. 033/781-222, 781-999

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 8 став 2 и 4,
чл. 59 став 5 и чл. 120 став 1 тач. 1, тач. 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 25/11, 55/13),
одговарајуће високо образовање за наставника или педагога или психолога, на студијама другог степена (дипломске академске студије или
специјалистичке струковне студије), а у складу са Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године, да поседује дозволу за рад, да је
савладао обуку и има положен испит за директора школе, 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 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; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Поред молбе са прегледом кретања у служби и биографским подацима, кандидат подноси оригинале или оверене фотокопије
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докумената: дипломе о завршеном факултету за наставника те врсте
школе, уверења о дозволи за рад, односно лиценци за наставника или
стручног сарадника, потврде о радном стажу у школи од најмање 5
година, лекарског уверења, уверења о неосуђиваности, уверења да се
не налази у казненој евиденцији, уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријава са потребном документацијом о испуњености услова подноси се лично или поштом.

Смедерево
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

Професор енглеског језика
(дипломирани филолог)

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства ради неге детета, са 50% радног времена
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане чл. 8 став 2 и чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 3 тачка
3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању и уверење о држављанству.

ОШ „ИВО АНДРИЋ“

11311 Радинац, Спасоја Пејановића бб
тел. 026/701-078

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013) и чланом 3 тач. 1 ал. а) Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), да
испуњавају остале услове прописане чланом 120 ст. 1 тач. 2-5 Закона
о основама система образовања и васпитања. Кандидати морају да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци) и доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, односно да
је лице у току студија положило испите из педагогије и психологије
или уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оверена фотокопија). Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Сомбор
ОСНОВНА ШКОЛА „АВРАМ МРАЗОВИЋ“
25000 Сомбор, Подгоричка 2
тел. 025/412-941

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, у складу са чл. 8

Бесплатна публикација о запошљавању

Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, уверење о држављанству, фотокопију личне карте. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

С р е м с ка Ми т р о в ица
ОСНОВНА ШКОЛА
„РАСТКО НЕМАЊИЋ - СВЕТИ САВА“
22330 Нова Пазова, Његошева 4
тел. 022/321-301, 321-497
е-mail: svetisava.npazova@gmail.com

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити кандидат који испуњава услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): да је држављанин
Републике Србије, да има одговарајуће образовање - високо образовање у складу са чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013), да има дозволу за рад (лиценцу, односно положен стручни
испит за наставника или стручног сарадника), да испуњава услове из
чл. 8, 59 и 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), 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 кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
да положи испит за директора установе у року од годину дана од дана
објављивања програма за полагање испита који прописује министар.
Поред молбе са биографским подацима уз пријаву на конкурс поднети следећа документа: преглед кретања у служби, диплому о стеченој стручној спреми (оригинал, оверен препис или оверену фотокопију), уверење о држављанству (оригинал, оверен препис или оверену
фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал, оверен препис или оверену фотокопију), потврду о радном стажу у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, са наведеним пословима које је кандидат обављао, уверење о положеном стручном испиту или о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника (оригинал, оверен препис
или или оверену фотокопију), 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 (издато од стране надлежних органа МУП-а, оригинал), лекарско уверење,
односно доказ да има психофизичку и здравствену способност за рад
са децом ученицима (оригинал). Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе се лично секретаријату школе или поштом - препорученом пошиљком, на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ“
22400 Рума, Главна 177
тел. 022/478-966
e-mail: zmajruma@sezampro.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да поднесе пријаву лице које је
стекло одговарајуће високо образовање за наставника основне школе,
за педагога и психолога: 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 и лице које је стекло одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од нај-
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мање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
установе; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидати подносе пријаву са потребном документацијом: оверен препис дипломе о завршеном образовању, као и друга уверења којима се
доказује испуњеност услова за наставника, педагога или психолога;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно лиценцу за наставника, педагога, психолога или директора установе; потврду о најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона; лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима; уверење о држављанству и биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе.
Директор школе бира се на период од 4 године. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве се подносе у секретаријату школе или препорученом пошиљком на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ“
22400 Рума, Главна 177
тел/факс: 022/478-966
e-mail: zmajruma@sezampro.rs

Наставник информатике и рачунарства

са 16 наставних часова недељно (80% радног времена),
наставник са лиценцом, за рад у непосредној настави
УСЛОВИ: професор информатике, професор информатике у образовању, професор информатике и техничког образовања, дипломирани
инжењер информатике, дипломирани инжењер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике - за рачунску технику и
информатику, дипломирани математичар - за рачунарство и информатику, дипломирани инжењер организације рада, смер кибернетски, дипломирани инжењер организације - за информационе системе, дипломирани инжењер за информационе системе, дипломирани
инжењер организационих наука - одсек за информационе системе,
дипломирани економиста - за економику, статистику и информатику,
дипломирани математичар, професор математике, професор физике, дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунске технике и
информатике, дипломирани инжењер електронике, професор технике
и информатике, професор техничког образовања, професор електротехнике, професор машинства, дипломирани инжењер менаџмента
за информационо - управљачке и комуникационе системе, професор
информатике - математике, дипломирани информатичар, дипломирани информатичар - пословна информатика, дипломирани информатичар - професор информатике, професор географије - информатике, дипломирани информатичар - мастер, дипломирани професор
географије - информатике, мастер, професор физике - информатике,
дипломирани професор физике - информатике - мастер, дипломирани
професор информатике, мастер, дипломирани информатичар - мастер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике
за рачунарску технику и информатику, дипломирани економиста за
економску статистику и информатику, дипломирани физичар, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер, мастер
математичар, мастер информатичар, мастер инжењер електротехнике
и рачунарства, мастер економиста, мастер професор информатике и
математике, мастер професор информатике и физике, мастер професор физике и информатике, мастер професор географије и информатике, мастер професор технике и информатике, мастер професор
информатике и технике, мастер инжењер информационих технологија, мастер инжењер организационих наука (смер информациони системи и технологије или софтверско инжењерство и рачунарске науке),
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дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства - мастер, дипломирани инжењер организационих наука - мастер из области информационих система и технологија, дипломирани професор информатике
и математике - мастер, дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор информатике и технике - мастер, професор основа технике и информатике, професор географије
и информатике. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из
предмета информатика и рачунарство може да изводи и лице које је
на основним студијама у трајању од најмање 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. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада
из предмета информатика и рачунарство може да изводи и лице које
је стекло академско звање мастер, које у оквиру завршених студија
мора имати положено најмање пет информатичких предмета (од тога
најмање један из области програмирање и најмање један из области
објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из
једне или две следеће области - математика или теоријско рачунарство. Уколико школа конкурсом не заснује радни однос са лицем које
испуњава услове из ст. 1-3 ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет рачунарство и информатика може да
изводи и лице које је стекло стручни назив струковни специјалиста,
ако у оквиру завршених студија има положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области програмирање
и најмање један из области објектно оријентисано програмирање) и
најмање два предмета из једне или две следеће области - математика
или теоријско рачунарство. Испуњеност услова из ст. 2-4 ове тачке
утврђује министарство надлежно за послове образовања, на основу
наставног плана и програма студија, односно студијског програма.
ОСТАЛО: Сви пријављени кандидати поред одговарајућег образовања
треба да испуњавају и следеће услове: да су држављани Републике
Србије; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; положен испит за наставника у основној школи. Кандидати уз пријаву на оглас треба да приложе следеће доказе: диплому о стеченој стручној спреми - оригинал или оверена фотокопија;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење
о положеном стручном испиту, односно лиценцу за наставника; уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима; биографију са кратким прегледом кретања у служби. Пријаве
са потребном документацијом могу се доставити на адресу школе или
предати у секретаријату школе, соба бр. 2, од 07,00 до 14,00 часова. Оглас је отворен осам дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Лице за контакт: Слободанка Десанчић, број телефона:
022/478-966. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Су б о т ица
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „БОСА МИЛИЋЕВИЋ“
24223 Нови Жедник, Теслина 1

Конкурс објављен 14.05.2014. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: наставник географије, са
35% радног времена. Остали део конкурса је непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „ПИОНИР“

24224 Стари Жедник, Владимира Назора 15
Конкурс објављен 14.05.2014. године у публикацији „Послови“, поништава се за радна места: наставник географије, са
35% радног времена, и наставник историје, са 35% радног
времена. Остали део конкурса је непромењен.

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

Наука и образовање

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ИВАН МУЛУТИНОВИЋ“

24000 Суботица, Београдски пут 50
тел. 024/558-063
Конкурс објављен 14.05.2014. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: директор.

ПОНОВО ОГЛАШАВА
ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“

24000 Суботица, Београдски пут 50
тел. 024/558-063

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава прописане услове из члана 59, члана 8 став 2 и члана 120 Закона
о основама система образовања и васпитања; одговарајуће високо
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, 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 основне школе, за педагога и
психолога; да кандидат има дозволу за рад - лиценцу; да је савладао
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 (пре закључења уговора
о раду); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је
дужан да уз молбу на конкурс достави: оригинал, оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању, оверен препис
или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту, уверење о држављанству РС, доказ о знању
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, потврду о радном искуству (у трајању од 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања),
оквирни план рада за време мандата. Додатне информације о конкурсу тражити од секретара школе. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
молбе неће се узети у разматрање. Молбе слати на адресу школе.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

24000 Суботица, Трг Јакаба и Комора 22
тел. 024/556-735

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; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад; најмање пет година рада у установи на пословима образовања
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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: оверен препис
или фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверен препис или фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, педагога или
психолога, уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, потврду о радном искуству у трајању
од 5 година у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, биографију са кратким прегледом
кретања у служби, предлог програма рада директора школе. 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 у члану 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).
Пријаве доставити на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за избор
директора“. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број
телефона: 024/556-735.

Ша б ац
ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“

15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 59 и 8 став 2
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће 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 школе, педагога или психолога;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења
уговора о раду - лекарско уверење); да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа); држављанство Републике Србије; да има дозволу за рад - лиценцу за наставника, психолога или педагога, односно положен стручни
испит; завршену обуку и положен испит за директора (изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора школе); најмање 5 година рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег (високог) образовања; да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави следећу документацију: биографију са кратким прегледом кретања у
служби, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - лиценца,
доказ - потврду о радном стажу, уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не
старији од 6 месеци). Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона:
015/343-154.
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У ж ице
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ“
31312 Мачкат
тел. 031/834-002

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 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 (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 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
да кандидат има дозволу за рад (лиценцу); обука и положен испит за
директора установе; 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 у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС. Директор се
бира на период од 4 године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену
копију уверења о положеном стручном испиту - дозволи за рад; потврду о раду у образовању; 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 (не старије од 6
месеци); уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); 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 слати на адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

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

Професор струковних студија за ужу научну
област Филолошке науке (наставни предмети:
Руски језик 1 и Руски језик 2)
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научно звање доктора наука из
научне области за коју се бира, завршен филолошки факултет - руски
језик, објављени стручни и научни радови и радно искуство у настави.
Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном звању доктора наука, списак научних и стручних радова, потврду о радном искуству у настави. Услови за
избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом школе,
Правилником о систематизацији радних места и Правилником о избору
наставника и сарадника. Пријаве доставити на адресу школе.
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УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/831-184

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: у складу са чланом 8 став 2, чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће образовање 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 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године; дозвола за рад (лиценца); обука
и положен испит за директора установе (програм обуке за директора школе и правилник о полагању испита за директора школе нису
донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року
положи испит за директора школе); најмање 5 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), преглед кретања у служби са биографским
подацима, оверен препис - фотокопију дипломе о одговарајућем високом образовању, оверен препис - фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту - дозволи за рад, потврду о раду у области образовања, извод из матичне књиге рођених, оверен препис - фотокопију
радне књижице. Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - извод из казнене евиденције МУП-а, прибавља школа по службеној дужности. Уверење о општој здравственој способности доставља се непосредно пре закључивања уговора о
раду. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Ва љ е в о
ОШ „НАДА ПУРИЋ“

14000 Ваљево, Владике Николаја 33
тел. 014/221-225

Директор

на одређено време од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 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. 72/09,
52/11 и 55/13): одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања за наставника
основне школе, педагога или психолога; дозвола за рад; обука и положен испит за директора установе (програм обуке за директора и правилник о полагању испита за директора није донет, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи 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 кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (стечено високо образовање на српском
језику или положен испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе). Уз пријаву на конкурс кандидат је обавезан да достави: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, тј. испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника,
потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања - најмање пет година рада у
установи на наведеним пословима (не старије од 6 месеци); уверење

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

Наука и образовање
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених - на прописаном обрасцу са холограмом (не
старији од 6 месеци); доказ да није покренута истрага, нити подигнута
оптужница код надлежног суда (не старији од 6 месеци); доказ да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (диплома издата
на српском језику или доказ о положеном испиту из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе, ако кандидат није
стекао високо образовање на српском језику - доказ, не старији од 6
месеци), радну биографију и оквирни план рада за време мандата.
Уколико се предају фотокопије исправа, исте морају бити оверене од
стране надлежног органа, иначе се неће узимати у разматрање. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци), кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена у
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности. Пријаву са доказима доставити у року од 15 дана од дана објављивања, на горенаведену
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора школе“.

В р ш ац
ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати поред законом прописаних општих услова треба
да испуњавају следеће услове: да поседују 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 или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године), за наставника основне школе, педагога или психолога;
држављанство Републике Србије; да поседују лиценцу, односно положен стручни испит за наставника, психолога или педагога; најмање
пет година рада у установи за образовање и васпитање, на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да су психички, физички и здравствено способни за рад са децом и
ученицима и да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Директор се бира на период од 4 године.
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе, у оригиналу
или у овереном препису/фотокопији: доказ о држављанству (уверење
о држављанству које није старије од шест месеци или извод из матичне књиге рођених са холограмом), диплому о стеченом образовању,
документ о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту,
потврду о стеченом радном искуству у области образовања и васпитања 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 из области образовања и васпитања). Поред наведеног, кандидат треба да у пријави наведе краће
биографске податке и податке о кретању у досадашњој служби или
радном односу, стручном и радном усавршавању и оствареним резултатима у раду којима кандидат доказује своје стручне, организаторске
и друге квалитете. Кандидат који буде изабран дужан је да у законском року положи испит за директора.
Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем, пре доношења одлуке о избору. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, по коначности одлуке о избору,
а пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве са документацијом и прилозима достављају се
лично или поштом, на адресу школе. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе Даниеле Живков и на бројеве
телефона: 013/2891-130 и 064/1286-329.

Бесплатна публикација о запошљавању

Зајечар
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ КАПЛАР“
19350 Књажевац, Лоле Рибара 12
тел. 019/731-004, 731-431

Оглас објављен 14.05.2014. године у публикацији „Послови“, за радно место: професор хемије, на одређено време до
повратка раднице са породиљског боловања, поништава се у
целости.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5
Конкурс објављен 28.05.2014. године у публикацији „Послови“, исправља се додавањем реченице: Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ГИМНАЗИЈА

19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5
Конкурс објављен 28.05.2014. године у публикацији „Послови“, исправља се додавањем реченице: Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
19312 Вражогрнац

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: 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
основне школе и подручја рада, за педагога и психолога; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; познавање
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; дозвола за рад;
обука и положен испит за директора установе и најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, краћу биографију и оквирни план рада за време
мандата. Доказ о познавању српског језика као језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, доставља се уколико кандидат није
стекао образовање на српском језику (потврда, уверење или други
документ којим се доказује да је испит из српског језика положен по
програму одговарајуће високошколске установе). Доказ о положеном
испиту за директора обезбедиће се након доношења одговарајућег
подзаконског акта министра просвете (изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи у року од годину
дана од дана ступања на дужност). Доказ о неосуђиваности прибавља
школа од надлежне полицијске управе. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности (лекарско уверење) - изабрани кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. По завршетку конкурса документација се не враћа кандидатима. Рок за подношење пријава је 15
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Наука и образовање
дана од дана објављивања. Пријаве се подносе препорученом поштом
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за директора“. Додатне
информације могу се добити на број телефона: 019/460-203.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19206 Велики Извор

Конкурс објављен 28.05.2014. године у публикацији „Послови“, за радно место: директор, на период од четири године,
исправља се тако што уместо: „Кандидати су у обавези да
доставе доказе (уверења) да против њих није покренут кривични поступак за кривично дело из надлежности основног,
као и вишег суда, а доказ о неосуђиваности лица прибавља
школа од надлежне полицијске управе“, треба да стоји:
„Доказ о неосуђиваности лица прибавља школа од надлежне
полицијске управе“.

З р е њ анин
ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23000 Зрењанин, Гимназијска 2

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове прописане чланом 59
став 5 и услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1-5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013): 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, педагога и психолога; 3. да има
дозволу за рад (лиценцу); 4. да има 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 кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 8. држављанство Републике Србије; 9. да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице које има
одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13), за наставника средње стручне школе и подручја рада
здравство и социјална заштита и личне услуге, педагога и психолога,
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; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да испуњава услове прописане чланом 120
став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03,
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13) и Правилником о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле: козметички техничар, лабораторијски техничар, медицинска сестра - техничар,
стоматолошка сестра - техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар, здравствени неговатељ и масер („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 25/04, 1/07 и 10/09); да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад, обуку и положен
испит за директора установе; најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања.

ОСТАЛО: 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 да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад (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 15
дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији „Послови‘‘.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са радном биографијом доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно оверену фотокопију потврде о
положеном испиту за дозволу за рад наставника, васпитача и стручних
сарадника, потврду о раду којом се доказује да кандидат има најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, оверену фотокопију радне
књижице; доказ да је стекао средње, више или високо образовање
на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или је положио
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе
(оригинал или оверена фотокопија). Доказ да кандидат није осуђиван
прибавља школа по службеној дужности. С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности, потребно је да кандидати доставе
и фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) - подноси само изабрани кандидат. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. С обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС 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.

Неуредне, непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити
разматране. Пријаве на конкурс доставити на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс‘‘.
Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, лично
или на бројеве телефона: 023/580-641 и 566-022.

Пријаве на конкурс доставити на адресу: Медицинска школа, Зрењанин, Народног фронта 3 (ако се пријаве шаљу поштом) или Новосадска 2 (ако се пријаве предају лично), са назнаком: „За конкурс за
директора школе“. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, лично или на бројеве телефона: 023/533-270 и 512-238.
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ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА „УРОШ ПРЕДИЋ“
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које испуњава услове
прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно које поседује одговарајуће
високо образовање из члана 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 на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника средње
стручне школе и подручја рада: хемија, неметали и графичарство,
производња и прерада хране и текстилство и кожарство, за педагога
и психолога; да има дозволу за рад (лиценцу); да је савладало обуку
и да има положен испит за директора установе; најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да поседује психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије. Директор се бира на мандатни период од четири године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да поднесе: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (дозвола за рад), доказ о радном
искуству у области образовања и васпитања, доказ о држављанству
Републике Србије. Фотокопије приложених докумената морају бити
уредно оверене. Кандидат може поднети и остала документа која могу
послужити приликом доношења одлуке о избору (биографске податке,
односно радну биографију, оквирни план рада за време мандата, доказе о поседовању организационих способности и др.). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
и доказ о непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата за директора - прибавља школа, пре доношења одлуке о избору.
Програм обуке за директора школе и правилник о полагању испита
за директора школе нису донети од стране Министарства просвете,
па је испит за директора установе изабрани кандидат у обавези да
положи у законском року, након доношења подзаконског акта од стране министра просвете. С обзиром да Министарство просвете до сада
није организовало полагање испита за директора установе, пријава
која не буде садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати
поштом на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора школе“
или предати лично у секретаријату школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору директора доноси Школски одбор, а сматра се донетом, односно да је на њу
Покрајински секретар за образовање дао сагласност, ако у року од 30
дана од дана достављања одлуке не донесе акт којим одбија сагласност. После протека тог рока Школски одбор доноси решење о избору
директора и доставља га учесницима конкурса. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и на бројеве телефона:
023/561-567, 515-798.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

23242 Банатски Деспотовац, Трг Душана Ћубића 13

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Функцију директора може да обавља лице које има: 1.
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,

Бесплатна публикација о запошљавању

52/2011 и 55/2013) за наставника основне школе, педагога и психолога које је стекло: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису којим се 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. положен испит за лиценцу;
3. обуку и положен испит за директора школе; 4. најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 7. држављанство Републике Србије; 8. да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следеће доказе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
доказ о положеном испиту за лиценцу/стручном испиту, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију доставља само
изабрани кандидат, у року од три дана од дана доношења одлуке),
доказ да има најмање 5 година рада у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврда - оригинал
или оверена фотокопија), доказ да није осуђиван (школа прибавља
по службеној дужности), извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, биографију са кратким прегледом кретања у служби, оверену фотокопију радне књижице. Оверена фотокопија дипломе
која је издата на српском језику приложена као доказ под тачком 1
сматра се доказом о знању српског језика под тачком 8. Уколико образовање није стечено на српском језику, кандидат треба као доказ да
приложи оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем, вишем
или високом образовању на српском језику или оверену фотокопију
потврде о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Фотокопије приложених докумената морају бити уредно оверене (овера не старија од шест месеци). С
обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није
донело подзаконски акт који уређује програм обуке у складу са стандардима компетенција директора, програм испита, начин и поступак
полагања испита за директора установе, пријава која не буде садржала доказ о испуњавању услова под тачком 3 сматраће се потпуном, а
изабрани кандидат имаће обавезу да у законском року, по доношењу
подзаконског акта, положи испит за директора. Пријаве са документацијом достављају се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за избор
директора школе“. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
број телефона: 023/3879-002.

ОШ „1. ОКТОБАР“

23242 Ботош, Тозе Марковића 77

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Функцију директора може да обавља лице које има: 1.
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013) за наставника основне школе, педагога и психолога, које је стекло: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису којим се 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. положен испит за лиценцу;
3. обуку и положен испит за директора школе; 4. најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 7. држављанство Републике Србије; 8. да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следеће доказе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
доказ о положеном испиту за лиценцу/стручном испиту, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију доставља само
изабрани кандидат, у року од три дана од дана доношења одлуке),
доказ да има најмање 5 година рада у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврда - оригинал
или оверена фотокопија), доказ да није осуђиван школа прибавља
по службеној дужности, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, оверена фотокопија дипломе која је издата на српском
језику приложена као доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању
српског језика под тачком 8 (уколико образовање није стечено на српском језику, кандидат треба као доказ да приложи оверену фотокопију
дипломе о завршеном средњем, вишем или високом образовању на
српском језику или оверену фотокопију потврде о положеном испиту
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе),
оверену фотокопију радне књижице, биографију са кратким прегледом кретања у служби. Фотокопије приложених докумената морају
бити уредно оверене (овера не старија од шест месеци). С обзиром
да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није донело
подзаконски акт који уређује програм обуке у складу са стандардима
компетенција директора, програм испита, начин и поступак полагања
испита за директора установе, пријава која не буде садржала доказ о
испуњавању услова под тачком 3, сматраће се потпуном, а изабрани
кандидат имаће обавезу да у законском року, по доношењу подзаконског акта положи испит за директора. Пријаве са документацијом
достављају се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе“. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број
телефона: 023/877-215.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Радник на одржавању чистоће

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

Арадац, Маршала Тита 90

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које има: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013) за наставника основне школе, педагога и психолога које је
стекло: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; степен и врста образовања прописана је Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012 и 15/2013) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно - васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013); дозволу за рад (лиценцу); обуку и положен испит
за директора установе; најмање пет 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 у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски и словачки језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену
фотокопију дипломе (уверења) о траженом степену и врсти стручне спреме, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверену фотокопију), потврду или уверење о дужини стажа
којом се доказује да кандидат има најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем или високом образовању на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или
одговарајуће уверење о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (лекторат), биографију са
предлогом програма рада. Доказе је неопходно поднети за оба језика на којима се остварује образовно-васпитни рад (српски и словачки
језик). С обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није донело подзаконски акт који уређује програм обуке у складу са стандардима компетенција директора, програм испита, начин
и поступак полагања испита за директора установе, пријава која не
буде садржала доказ о испуњавању услова под тачком 3 сматраће се
потпуном, а изабрани кандидат имаће обавезу да у законском року,
по доношењу подзаконског акта положи испит за директора. Оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
само изабрани кандидат. Доказ да кандидат није осуђиван школа прибавља по службеној дужности. С обзиром да школа прибавља доказ
о неосуђиваности, потребно је да кандидати доставе и оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за избор
директора школе“, лично или поштом. Потребне информације могу се
добити од секретара школе, лично или на број телефона: 023/887-010.
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Дечанска 8/3, 11000 Београд
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ПОНОВО НА ЕВИДЕНЦИЈИ

Као технолошки вишак сам 12 месеци примала новчану накнаду. Остварила сам по основу привремене спречености за рад продужетак примања
накнаде до 30 дана.
Основала сам и регистровала привредно друштво услужног типа. С обзиром да ми посао лоше иде, а имам
и неке обавезе према банци по основу
кредита, интересује ме када се могу
поново пријавити на евиденцију НСЗ и
користити накнаду? Имам 56 година и
32 године стажа.

Одредбом члана 77 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
прописано је да незапослени коме је престало право на новчану накнаду може поново
да оствари ово право ако поново испуни услове за стицање права на новчану накнаду,
с тим што му се у стаж осигурања не урачунава стаж за који је већ остварио новчану
накнаду. Услови за остваривање права на
новчану накнаду такође су прописани законом и односе се првенствено на пријављивање на евиденцију, основ престанка радног
односа, односно другог осигурања за случај
незапослености, као и на потребан период
осигурања, који износи 12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих 18
месеци, рачунајући од дана престанка осигурања. У вашем случају потребно је да поново испуните услове који се односе на дужину стажа осигурања, као и друге законом
предвиђене услове, да се пријавите на евиденцију незапослених и да у законом прописаном року поднесете захтев о коме ће се
одлучивати у складу са правилима општег
управног поступка.
Детаљне информације о условима и начину остваривања права на новчану накнаду можете пронаћи на интернет страници
Националне службе.
Прелазим на здравствено осигурање као незапослено лице. Да ли ће ми
за пријаву бити потребно држављан-
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ство не старије од 6 месеци, с обзиром
да имам и личну карту и пасош?
НСЗ се још 2007. године изборила да услов за остваривање права на здравствену
заштиту не зависи од пријаве на евиденцију
НСЗ, односно да се не тражи потврда са евиденције НСЗ. Имајући у виду изнето, НСЗ не
располаже потпуним информацијама о томе
шта је потребно од документације за остваривање наведеног права за које је надлежан
Фонд здравства, тако да саветујемо странкама да се директно обрате или путем сајта
поставе питање надлежној институцији, тј.
Фонду здравства на својој општини.
Да ли васпитач који није завршио
приправнички стаж и положио лиценцу има право да замењује радницу која
је на трудничком боловању? Који су
услови да би се васпитач запослио на
одређено време? Који су услови да би се
васпитач запослио на неодређено време?
Према информацијама којима располаже НСЗ, а то подразумева захтеве послодаваца који се обраћају НСЗ за пружање услуге
посредовања, као и изјаве лица која долазе
из радног односа на овим пословима, лице
може бити ангажовано на пословима васпитача без лиценце, уколико су у питању замене, односно заснивање радног односа на
одређено време, а ако је у питању заснивање
радног односа на неодређено време, лице
мора имати лиценцу.
Наглашавамо да су ово искуства из
праксе, а ради добијања релевантних информација одговоре треба потражити код
надлежних институција (у овом случају
Министарство просвете, науке и технолошког развоја), јер свака институција доноси
подзаконска акта која регулишу ове услове.
У крајњем случају, ова врста информација
мора бити и јавно доступна, па је могуће
потражити је и путем сајта надлежних институција.
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Поплаве.рс

БРЗЕ АЛИ ПРОВЕРЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Без икаквог финансирања, овај грађански покрет успео је да за три дана обезбеди
централизовано, транспарентно и јавно место на вебу и шире за проверене информације о
поплављеним подручјима и послужи као сервис за координацију помоћи, између оних који
нуде помоћ и оних којима је помоћ неопходна

В

еб-сајт www.poplave.rs постао је место за сазнавање
релевантних информација о последицама катастрофе
која је задесила нашу земљу, потрагу за несталима и
преглед спискова расељених. Систем од три сајта настао је као спонтана реакција програмера и дизајнера који
су се, видевши размере несреће која је погодила Србију, ујединили како би створили веб-локацију на којој ће се пратити напредовање поплаве. Придружили су им се волонтери у
прихватилиштима који су их снабдевали информацијама о
расељенима, млади људи који су проверавали информације

и модерисали сајт, особе које су обезбедиле контакте са Црвеним крстом, медијима и институцијама, а хостинг компаније
су им уступиле своје услуге.
Поплаве.рс је покренула и води група грађана независно, самоорганизовано, волонтерски. Без икаквог финансирања, овај грађански покрет успео је да за три дана обезбеди централизовано, транспарентно и јавно место на вебу и
шире за проверене информације о поплављеним подручјима
и послужи као сервис за координацију помоћи, између оних
који нуде помоћ и оних којима је помоћ у овом тренутку неопходна. На сајту се из минута у минут могло прочитати све
у вези са актуелном ситуацијом, од информација о апелу за
евакуацију, преко вести на којем су пункту потребни волонтери и за које тачно послове, где је потребна храна, а где лекови, па до конкретних позива да се некоме нађе смештај. За
четири дана су три сервиса имала преко милион јединствених посета.
Брзо ширење информација у кључним ситуацијама је
незаменљиво. Брзина носи и ризик да нетачне информације
изазову страх или погрешно поступање, па се зато група
волонтера у рекордно кратком року организовала да свима
пружи проверене информације.
„Група грађана волонтерски је покренула портал Поплаве.рс већ у петак после подне, када је катастрофа почела.
За три дана успели смо да обезбедимо централизовано и
транспарентно место на интернету за проверене информације о поплављеним подручјима. Сајт су у почетку пратили
и Војска Србије и Горска служба спасавања и радио-аматери,
те су на основу наших информација у критичним моментима ишли на локације и помагали људима“, објаснио је главни
координатор Сибин Грашић и додао да је покренут и део портала Нестали.рс, где у сарадњи са Црвеним крстом волонтери

42

| Број 572 | 04.06.2014.

упоређују податке о траженим особама са пријављенима у
прихватним центрима.
“Све ово не би било могуће без огромне пожртвованости
људи који учествују у целом пројекту. Функционисање сајтова 24 часа дневно изискује велике напоре, па би нам снажнија подршка јавних служби и осталих организација, као што
је Црвени крст, умногоме помогла. Апелујем на све људе који
су активни на друштвеним мрежама да на који год начин
могу верификују информацију пре прослеђивања”, изјавио је
Грашић, који се стара да систем сајтова беспрекорно функционише.
Новинарка и члан тима Поплаве.рс Ангелина Радуловић
каже да је интернет у овој кризној ситуацији незаменљив,
али носи и велику опасност од дељења нетачних информација које праве конфузију.
„Убрзо по покретању сајта схватили смо да је неопходно
да се информације прво провере, а онда пласирају. Људи су
нам се спонтано прикључивали и свако је имао своју мрежу
људи, познаника, па су проверавали, што он-лајн, што телефоном, да ли је тај који објављује стварно на лицу места, да
ли је позив у помоћ и даље актуелан, да би тачна информација била објављена и како се не би губило драгоцено време“,
каже Радуловићева. Она је додала да је акција показала снагу народа, вољу да се помогне и најбољи начин прожимања
грађанског и професионалног новинарства.
Тим сајта Поплаве.рс броји око 50 особа за рачунарима и
преко 50 особа на локацијама, у прихватилиштима и у контакту са институцијама. Волонтери кажу да, пошто је највећа
криза прошла, више неће дежурати 24 часа дневно, али настављају да раде, јер ће се последице отклањати месецима.
На сајту ће се и даље налазити подаци о неопходним стварима за угрожене, али и о помоћи која стиже, где се упућује и
како се троши.
А.Б.

Поплавопедија
Систем сајтова на адреси Поплаве.рс састоји се од три
сајта који делују обједињено: Поплаве.рс, Инфо.поплаве.рс
и Нестали.поплаве.рс. Сајт Поплаве.рс први је покренут, у
петак, 16. маја, како би све релевантне информације које су
стизале са терена правовремено доспевале до спасилачких
служби. На сајт Инфо.поплаве.рс, који је лансиран одмах сутрадан, 17. маја, постављају се проверене новости у вези са
волонтерима, акцијама спасавања, донацијама, превозом и
смештајем, а све у циљу једноставније координације.
Како је све већи број људи бивао евакуисан, јавила се
потреба за поједностављивањем проналажења несталих
особа, што је већ у недељу резултирало настанком сајта
Нестали.поплаве.рс, на којем се постављају огласи поводом
нестанка чланова породице и пријатеља. Подаци се проверавају и редовно ажурирају.
Волонтери окупљени око овог сајта успели су да уз помоћ донатора, за врло кратко време, прикупе и у Параћин
пошаљу два камиона пуна хране и других потрепштина.
Развојни тим сајта тренутно ради на развоју „Поплавопедије“ - дигиталне енциклопедије знања и информација која
ће изгледати као популарна „Википедија“, а циљ је помоћ у
периоду обнове поплављених подручја.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Нове могућности за онлајн трговину

НАЈВЕЋИ
МАРКЕТ

НА БАЛКАНУ
МаркетКонект отвара нове могућности за
повезивање продаваца и купаца. Након
великог успеха у Македонији и Бугарској,
платформа остварује веома брз раст броја
корисника и у Србији

М

аркетКонект (www.marketkonekt.com) је највећа
онлајн продајна платформа на Балкану, са преко
4.500 предузећа и преко 85.000 производа из Србије, Македоније и Бугарске. Српским предузећима однедавно је омогућено да сама презентују своје производе и услуге и директно комуницирају са купцима преко овог
онлајн маркета. Са друге стране, крајњи корисници (предузећа и физичка лица) у могућности су да траже потенцијалне добављаче, производе, услуге и упоређују карактеристике
производа и цене у целом региону.

Након великог успеха у Македонији и Бугарској, платформа остварује веома брз раст броја корисника и у Србији. У
наредних неколико месеци сајт ће бити допуњен и тржиштем
у Албанији, док се придруживање и других балканских земаља очекује у блиској будућности. Процес постављања производа је брз и једноставан. Након постављања производи

Конференција „Денјуб ИТ“
Војвођански ИКТ кластер и Европска мрежа предузетништва Србије организовали су „Денјуб ИТ“ (Danube IT) конференцију и пословне сусрете, крајем маја, на новосадском
„Спенсу“. Тема конференције је била развој светске мреже
у правцу повезивања људи и уређаја, на начин који ће им
омогућити слање и примање информација. Учесници конференције су имали прилику да чују врхунске говорнике и
стручњаке из ове области, као и да успоставе нове контакте
и интеракцију са предавачима и осталим учесницима.
„Денјуб ИТ 2014“ је идеалан догађај за све заинтересоване за информационе технологије и хaj-тек иновације: осниваче и потенцијалне осниваче хај-тек старт-апа, менаџере
и запослене у ИТ компанијама, као и студенте из сродних
сфера.

Бесплатна публикација о запошљавању

постају доступни великом броју потенцијалних купаца (предузећима или крајњим корисницима) из три државе. Купци
уз помоћ МаркетКонекта добијају детаљне информације о
траженим производима. Једноставна претрага у понуди даје
три тржишта, упоређивање карактеристика и цена, а купац
бира производ који му највише одговара.
Проширење сајта је планирано од самог почетка. Како
наводи оснивач Владимир Вецовски, МаркетКонект се развија тако да све домаће фирме, без обзира на величину, могу
врло лако да обаве онлајн трговање, како у својој матичној
земљи тако и у региону. „Надамо се да ће сајт тесно повезати
предузећа са балканских земаља“, истиче Вецовски.

Куповина преко интернета
Куповина преко интернета све је популарнија у Србији, а
грађани су само у првој половини 2013. на тај начин потрошили седам милијарди динара. Прошле године 900.000
људи куповало је онлајн, што чини 35,5% корисника интернета. Србија је по том показатељу и даље испод европског
просека, будући да је у ЕУ преко интернета куповало близу
60% корисника.
Како у Србији и земљама бивше Југославије не постоје
јединствени регистри података о електронској трговини,
стање е-комерца у тим државама се не може са сигурношћу упоредити. Према неким проценама, обим електронске
трговине у Србији сада је три до пет пута мањи него у Хрватској, док је ранијих година био и до 10 пута мањи. Према подацима Еуростата, у Хрватској је преко интернета куповало
36% корисника мреже.
У 2012. години је нешто више од 600.000 људи у Србији
куповало на интернету, у 2011. је тај број износио 380.000
и чинио је само 18% домаћих корисника интернета. Упркос
том расту, постоје значајне препреке даљем ширењу онлајн
трговине. Стручњаци указују да се купци у Србији много
чешће окрећу електронској куповини на иностраним сајтовима. Један од разлога је и што је понуда на тим сајтовима
повољнија него на домаћим.
Слична очекивања има и Стефан Бабић, директор МаркетКонекта Србија: „На српском тржишту постоје многе онлајн платформе за трговање, али МаркетКонект је једини сајт
овог типа који омогућава да српска предузећа лакше продају своје производе и повежу се са другим компанијама у
региону у међусобној трговини. Очекујем да ће српске фирме
показати велики интерес за трговину са македонским и бугарским компанијама“.
А.Б.
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Мала матура

ИСПИТ
ЗА СВЕ
Министар је указао на приоритетан задатак - што бржа нормализација наставног
процеса након поплава, подсетивши да је
завршни испит саставни део редовне школске
године, регулисан законом и подзаконским
актима

З

авршни испит за ђаке осмог разреда ове године неће
бити укинут, како су тражили неки синдикати и ученици основних школа који су протекле недеље протестовали испред зграде Скупштине Србије и Министарства просвете. Такође, школе могу да наставе реализацију
ваннаставних активности, попут екскурзија, наставе у природи, излета, такмичења. Организатори тих активности су у
обавези да се обрате кризном штабу за ванредне ситуације

укидање матуре, јер сматрају да ученици који су били погођени поплавама неће бити у стању да раде пријемни.
„Они су остали без кућа, немају ни где да уче, а све и да
имају, зар је ово тренутак да брину о завршном испиту“, зрело
закључује један осмак.
По ставу осмака, матуру би ове године требало укинути
и због лоших резултата на пробном комбинованом тесту и
због кашњења збирки задатака. Њихов предлог је да се бодује само успех из школе. Свој захтев образлажу тиме што
је прошле године матура поништена због грешке Министарства просвете, када су у јавност пре испита доспела питања
са матуре. Тврде да их подржавају и професори и родитељи,
али да се професори боје да не изгубе посао. Додали су да
их подржавају и Форум основних школа, Форум београдских
гимназија и Форум стручних школа.
„Ово је генерација која сама бије битке и бори се за своја
права. Показало се да су одговорнији од родитеља, наставника, па чак и самог министра просвете“, поручује Миодраг Рибић, родитељ и наставник из групе „Родитељи и наставници
против нове мале матуре“.
Ученици су навели да су поводом мале матуре Министарству просвете послали велики број писама, али да им
нико није одговорио. Министар се није огласио поводом њиховог протеста.

Комбиновани тест највећа брига

локалне самоуправе на чију територију се деца и ученици
упућују и да провере да ли су безбедни услови за путовање,
смештај и боравак деце и ученика, саопштило је Министарство просвете. У саопштењу се подсећа да је завршни испит
саставни део редовне школске године и регулисан је законом
и подзаконским актима.
Форум београдских основних школа предложио је да
осмаци ове године не полажу малу матуру, због ванредне
ситуације изазване поплавама. Четири репрезентативна
синдиката просвете сугерисала су министру просвете да
размотри предлог да се мала матура не полаже у угроженим
подручјима, јер за то не постоје услови.
„У свим местима где је то могуће мала матура треба да
се изведе онако као што је унапред договорено“, оценили су у
заједничком саопштењу Унија синдиката просветних радника Србије, Синдикат образовања Србије, Синдикат просвете
„Независност“ и Синдикат радника у просвети Србије.
Такође, око 500 ученика појединих београдских основних школа протестовало је протекле недеље испред зграде
Скупштине Србије и Министарства просвете. Тражили су
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По свему судећи, овогодишња мала матура биће најтежа
до сада. Осмаци ће први пут решавати потпуно непознате
задатке и први пут ће полагати трећи тест, на којем ће бити
задаци из чак пет предмета. Сва три теста на малој матури
имаће по 20 задатака. Српски и математика носиће по 16
бодова, односно сваки тачан одговор множиће се са 0,8.
Трећи, комбиновани тест вредеће укупно осам бодова, што
значи да ће сваки задатак носити по 0,4 бода. Од овог теста
ђаци највише и стрепе, будући да ће се њиме проверавати
знање из чак пет предмета - биологије, историје, географије, физике и хемије.
Предвиђено је да свака област има од три до пет задатака,
а претпоставља се да ће распоред бити такав да обухвати пет задатака из биологије, три из хемије, а по четири из
историје, географије и физике. У првој години комбиновани
тест ће имати 20 питања, као и остала два, а већ догодине
требало би да има дупло више задатака. Овој генерацији
биће сужен и обим градива које ће се проверавати.
Са ставом осмака слаже се и гимназијалка Уна Драганић, која је у „Утиску недеље“, на Радио-телевизији Б92, нагласила да наш образовни систем није спреман за полагање
теста који се заснива на логичком расуђивању.
„Осам година нас уче да учимо напамет, да научимо за
оцену и заборавимо после две недеље. Сад нам се после осам
година каже - хајде, сад размишљајте. Мислим да је то нешто
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

на шта треба да се усредсредимо. А што се тиче матураната
који су угрожени поплавама, није тачно да су се они спремали осам година, они ће се спремати месец-два дана и мислим
да ће тест за њих бити велики проблем“, рекла је Уна.
На другој страни, министар просвете Срђан Вербић наглашава да се без обављеног завршног испита ученику не
може издати јавна исправа о завршеној основној школи, односно ученик не може да упише средњу школу у складу са
препорукама Владе Србије о нормализацији стања.
„Осим тога, на испиту се проверава знање стечено свих
претходних година, не само на крају осмог разреда“, рекао
је Вербић, сматрајући да би иницијатива требало да има озбиљнију стручну аргументацију.
Министар је указао на приоритетан задатак - што бржа
нормализација наставног процеса након поплава, подсети-

вши да је завршни испит саставни део редовне школске године, регулисан законом и подзаконским актима. Ученици
из подручја угрожених поплавама неће бити ослобођени полагања мале матуре, али ће Комисија за спровођење завршног испита за неколико дана изаћи са јасним критеријумима
који ђаци морају да полажу малу матуру у јуну, а којим ђацима ће бити дозвољено да на тест изађу у августу.
„Ако треба да помогнемо, онда треба да то урадимо на
други начин. Не треба нико од ученика, ко жели да иде у
средњу школу, да буде ускраћен за ту могућност“, рекао је
Вербић у емисији „Утисак недеље“. Он је подсетио да ће на
малој матури бити градиво које ђаци уче већ осам година.
„То је нешто што знају и за шта се спремају годинама, а
не нешто за шта се учи последњих месец дана“, рекао је министар Вербић.
На питање како ће деца из поплављених подручја да
упишу школе које желе ако тест полажу у августу и зашто
има тврд став да у закону пише да се у средњу школу не може
без мале матуре, а десило се нешто ванредно, Вербић је казао
да не инсистира на форми, да није проблем да се промени
пропис, већ да је проблем у произвољности.
„Људи доживљавају да је оно што постоји у просвети
произвољно, да може да се мења било кад и било како. Ако
заиста може да се мења било кад и било како, онда никада
нећемо бити у стању да поправимо образовање. Нама је потребно да успоставимо систем“, истакао је он. Вербић сматра
и да мала матура не би требало никога да плаши и да ће се
Комисија побринути да се за ђаке са територија које су заиста угрожене поплавама отвори довољно додатних места и
дозволи да упишу школе које желе, без обзира што завршни
испит полажу у додатном, августовском року.
„Немојте се припремати за тест, изађите и покажите шта
знате. Нико неће бити оштећен“, поручио је Вербић ученику
из Обреновца.
Бесплатна публикација о запошљавању

Вербић је казао да у овом тренутку постоји навала на
поједине школе, због чега упис не може да се изврши на праведан начин.
„Примера ради, прошле године у Трећу београдску гимназију пријавило се 180 вуковаца, што је више него што школа укупно може да прими ђака. Како да направимо разлику
међу њима? Морамо све да их упишемо, да отворимо три
нова одељења која су измештена и да ангажујемо нове наставнике, али то онда није она иста Трећа београдска гимназија“, навео је Вербић. Узрок за такву ситуацију и бројне друге
проблеме који се јављају приликом уписа је врло пристрасно
оцењивање појединих наставника. „Због тога“, навео је министар, „без додатног критеријума не може да се изврши праведан упис у средње школе“.
А.Б.

Одбрана и заштита
Упркос катастрофалним поплавама које су задесиле Србију, одбрана и заштита као посебан предмет за сада неће
бити враћена у школе. Како сазнаје „Данас“, Завод за унапређивање образовања и васпитања није добио захтев
Министарства просвете да изради наставне програме за
овај предмет, нити то очекују до почетка наредне школске
године. Није се далеко одмакло ни од иницијативе која је
потекла из Министарства одбране, да у школе треба увести
образовање ђака из области одбране, заштите и самозаштите. Ова тема покренута је на недавној расправи о
изменама Закона о војсци, а како наводе у Министарству
одбране, основ за увођење садржаја из области одбране
и заштите налази се у Закону о ванредним ситуацијама, у
коме пише да се грађани, ради стицања потребних знања
из области личне и колективне заштите, обучавају и оспособљавају за превентивну заштиту и спасавање.
У закону се наводи да се обучавање врши у оквиру основног и средњег образовања, ради стицања знања о опасностима од природних и других несрећа и заштите од њих,
те да начин обуке утврђује министар просвете у сарадњи са
министром полиције и другим надлежнима. „Последње поплаве су показале да су ученицима, али и свим грађанима,
потребна знања из пружања прве помоћи, самозаштите и
сналажења у ванредним ситуацијама“, оцењују у Министарству просвете.
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Старт-ап у Србији

ФОРМУЛА УСПЕХА
Циљ „Стартит феста“ је да се младима покажу примери ИТ предузетника из земље и иностранства
који су успели да пласирају своје идеје на глобално тржиште, али и да се пронађу нови инвеститори за
најзанимљивије и најкорисније пројекте

Б

еоград је овог пролећа био место на коме су се окупиле старт-ап (start up) заједнице Југоисточне Европе,
бројни инвеститори, али и сви они који се интересују
за иновације, нове технологије и покретање бизниса. Први фестивал иновација и предузетништва у региону,
под називом „Стартит фест“ (Startit Fest), одржан је од 15. до
19. маја, у београдској Савамали. Један од најистакнутијих
циљева манифестације, коју је реализовала организација
SEE ICT из Београда, био је да окупи не само активне чланове
старт-ап заједница из региона, већ и да пробуди интересовање међу креативним и вредним појединцима који још увек
откривају предузетништво и технологију. Организовање фестивала, на који је улаз био бесплатан, подржавају америчка
фондација IEEE, немачки GIZ и „Мајкрософт“ (Microsoft), као
и бројни партнери који су препознали потенцијал овог догађаја и идеја за које се организатори залажу.

На отварање је из Колумбије долетела и Ана Пантелић,
која је у овој земљи неколико година радила на развоју апликације ColombiaLISTA, која служи за помоћ најсиромашнијим
деловима друштва.

Велики напредак
Извршна директорка организације SEE ICT Драгана
Змијанац каже да је циљ „Стартит феста“ да се младима покажу примери ИТ предузетника из земље и иностранства
који су успели да пласирају своје идеје на глобално тржиште,
али и да се пронађу нови инвеститори за најзанимљивије и
најкорисније пројекте.
„Верујемо да млади људи у Србији могу да промене своје
животе и покрену неки нов посао, уколико знају да користе
технологију. На фестивалу ћете моћи да чујете предавања из
области технологије и дизајна, а чак 50 старт-ап подухвата
ће се представити инвеститорима, што указује на наш велики напредак. Када смо пре само неколико година започели
ову причу, једва смо успели да нађемо два старт-ап пројекта
из Србије, а сада их има преко 50“, рекла је на отварању манифестације Драгана Змијанац.
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„Апликацијама се може нешто и променити у свету, а не
само зарађивати новац. Волела бих да почнете да размишљате о томе како да своје пројекте и апликације изнесете
на глобално тржиште. Ако се бавите технологијом која покушава, на неки начин, да постигне миленијумске циљеве
развоја, можете се пријавити и на такмичење на сајту www.
youthaward.org“, рекла је Ана Пантелић.
Представник „Мајкрософта“ Синиша Перовић објаснио је
како функционише OPEN DATA платформа. Перовић је уједно
и творац ове апликације, коју су први пут користили управо
учесници „Стартит феста“, који су на галерији Миксер хауса,
у склопу Хакатона, 48 сати радили на креирању друштвено
корисних апликација.
„Идеја је да апликације које се направе на овом Хакатону
остану на једној платформи заувек, како би и други могли да
креирају своје идеје, донирају нове податке уколико то желе.
Подаци ће бити доступни свима у једном отвореном и стандардном формату“, додао је Перовић.
Предавање је одржао и Вукашин Стојков, покретач
TruckTrack старт-апа, који је давао савете и охрабривао програмере да верују у своје снове. На свом примеру показао је
да су они оствариви, јер је за своју идеју успео да прикупи
инвестицију од вртоглавих 260.000 евра.
„Тренутно смо у технолошкој револуцији која се не води
оружјем, него ајфонима. Ипак, верујем да ће ова револуција
имати много веће и боље исходе. Ако сте цинични, онда ћете
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

моћи да кажете да једно парче софтвера, попут оног који ја
правим, можда не мења толико свет као што то ради Гугл.
Међутим, верујем да постоји велики број мисија којима можете да се бавите како бисте створили нешто добро“, закључио је Стојков.
Током петодневне манифестације одржано је 50 великих
и малих догађаја, радионица, предавања, изложби, панела,
презентација и других програма.

Престолонаследник Александар Карађорђевић, покретач ове идеје, навео је да је предузетништво од кључне
важности за економски опоравак и представља кичму сваке
привреде, те да му је част што је краљевска породица другу годину заредом била у прилици да подржи младе људе у
Србији који своје идеје желе да претворе у конкретна остварења. Он је подсетио да је био домаћин многих догађаја који
су промовисали започињање бизниса и предузетништво, као
и да је са инвеститорима широм света разговарао о могућностима које за њих овде постоје.
„Препознавање прилика, таленат и образовање су кључ
за предузетништво, а ми смо у овој земљи благословени таквим особинама“, каже престолонаследник Карађорђевић и
додаје да успех прошлогодишње манифестације показује да
ће то постати наша свакодневица веома брзо. Многи учесници наставили су своје пројекте, неки од њих су били финансирани, док су други наставили да развијају своје иницијативе.

Brides2Bride

Старт-ап викенд у Београду
Други београдски старт-ап викенд (Startup Weekend
Belgrade), који је одржан почетком маја, на Белом двору у
Београду, окупио је преко 75 учесника, који су радили са 15
ментора на 11 идеја, током 54 сата. Тродневни догађај окупио је предузетнике, дизајнере и програмере, а проглашен
је и победнички тим, чији је рад оцењивао стручни жири.
Старт-ап викенд, одржан под покровитељством Фондације
Њ.к.в. престолонаследника Александра Карађорђевића за
културу и образовање, дао је прилику предузетницима, развојним тимовима, стручњацима за маркетинг и финансијерима који имају пословну идеју или поседују вештине неопходне за покретање успешног старт-апа, да покажу шта знају.
Такође, показао се и као веома добра прилика за упознавање
са потенцијалним партнерима са којима ће учесници своју
идеју претворити у стварност, као и могућност за већ по-

Отворен центар за подршку ИТ предузетника
Организација SEE ICT из Београда отворила је крајем априла центар за подршку ИТ предузетницима у Србији, који
ће пружати финансијско и правно саветовање. Такође, пружиће менторску и логистичку подршку младим предузетницима и старт-ап фирмама које развијају производе и услуге
за глобално тржиште.
Како се наводи у саопштењу, центар под називом „Поткровље хуб“ отворен је у сарадњи са Бизнис центром
општине Савски венац и налази се у Улици кнеза Милоша
47, у Београду.
стојеће подухвате да напредују и дођу до додатних извора
финансирања. Организацију овог догађаја подржали су и
чланови Краљевског савета за предузетништво, међу којима су и SPEA и SEE ICT, а златни покровитељ овог догађаја је
компанија „Ернест и Јанг“ (Ernst&Young).
Бесплатна публикација о запошљавању

На првом старт-ап викенду, одржаном прошле године, талентовани учесници од предузетника до графичких дизајнера окупили су се у Белом двору у Београду, где су предано
радили на претварању својих идеја у прави посао за само
54 сата. Тада је више од 100 учесника радило на 14 различитих идеја уз помоћ 15 ментора из различитих области и
све то уз активно учешће краљевске породице, која је била
присутна током целог викенда и наравно, слушала финалне
презентације на крају. Само једна од компанија која је настала на догађају је Brides2Bride, која је ове године добила
бесповратно 90.000 евра за развој бизниса од Фонда за
иновациону делатност.
Према његовим речима, важно је, не само за грађане, да виде
колико могу да буду успешни, већ и да свету покажу колико
смо талентовани. Како је додао, треба нам више активности,
догађаја, обуке и подршке да бисмо развили старт-ап екосистем.
„Веома сам поносан што је Старт-ап викенд одржан
на Белом двору и што је једанаест идеја формирано у јако
кратком периоду“, поручио је престолонаследник на церемонији затварања.
Након обраћања Њ.к.в. престолонаследника Александра, присутне је поздравио Видар Андерсен, предузетник и
ментор Старт-ап викенд покрета. Андерсен је специјално за
ову прилику стигао из Келна. Изразио је одушевљење српском старт-ап сценом, која је протеклих година знатно узнапредовала. Видар је додао да су учесници дошли одлично
припремљени, те да су читав викенд провели интензивно
радећи на остварењу својих идеја.
Присутнима и жирију обратило се десет тимова. Титулу
трећепласираног понео је „Епохариум“ - мобилна (таблет)
апликација која настоји да претвори у игру процес учења историје и тако помогне деци, родитељима али и наставницима, кроз недељне извештаје о прогресу сваког ученика.
Друго место понео је KickBuddy, који представља место
на коме фудбалски рекреативци којима недостаје играч или
траже противничку екипу, могу пронаћи и друге ентузијасте
заинтересоване за овај спорт.
За најбољи старт-ап изабран је „Букми“ (bookmee), сервис који омогућава свим корисницима да на мапи пронађу
салон, теретану и слична места, те изврше резервацију путем
веб-апликације. Како су судије изјавиле, ово решење било је
најкомплетније, те је испунило све задате критеријуме постављене у оквиру такмичења.
Победници су добили позивницу за учешће на Београдском предузетничком форуму и бројне друге вредне награде.
А.Б.
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Београд
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Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

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

Балканска 33
тел. 037/412-501
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Нови Сад

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Нови Сад

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Вршац

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Пријепоље

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Ваљево

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Чачак

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Сремска
Митровица

Врање

Шабац

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
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Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100
Цара Душана 78
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Шабана Коче 18
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11. октобра 25
тел. 016/202-400
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Др Миладина Милића 2
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тел. 031/590-600
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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
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Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

