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ХИТНО ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

„Социјално предузетништво може бити
решење многих проблема у време кризе“,
казао је министар Александар Вулин
СУБВЕНЦИЈЕ У ПРИВРЕДИ

ЗАРАДЕ МИНИМУМ 25.000
ДИНАРА

Фирме које желе да добију финансијску
помоћ државе за покретање посла и пријем
нових радника мораће да гарантују да ће
новозапосленима исплаћивати плату бар 20
одсто већу од минималца

ПОДРШКА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ
У ДРУШТВО

“Сувише често област менталног
здравља није предмет дебата које се
воде у јавности, а управо ова област од
критичног је значаја како за појединачно,
људско, тако и за друштвено благостање”,
рекао је Мајкл Девенпорт
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У Београду је прошле недеље организована завршна конференција пројекта „Економски утицај социјалних предузећа“, којој су присуствовали представници
владиног и невладиног сектора који су заједно радили
на овом пројекту. Отварајући конференцију, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
у Влади Републике Србије Александар Вулин рекао је
да ће у наредном периоду већа пажња бити посвећена
унапређењу законодавног оквира у области социјалног
предузетништва. Вулин је истакао да је пројекат финансирала Европска комисија и додао да је основни циљ био
прикупљање и анализа података неопходних за утврђивање економског и социјалног значаја социјалних предузећа у нашој земљи. Вулин је указао да би требало да
се унапреди законска регулатива и убрза процес доношења закона о социјалном предузетништву.
Уредба по којој су поново омогућене субвенције
државе улагачима за свако новоотворено радно место
предвиђа да зараде радника морају бити минимум
25.000 динара месечно. До сада је управо зарада била
једна од највећих црних тачака овог модела, јер су инвеститори од државе узимали хиљаде евра по новом
радном месту, а у исто време радницима давали плате
од по 100 евра. Уредба којом су домаћи и страни улагачи
добили прилику за нове инвестиције, пре свега у производњу, туризам (улагања већа од пет милиона евра),
па и услуге (инвестиције преко 300.000 евра), већ је на
снази, али ће фирме моћи да рачунају на средства из
државних фондова тек када Агенција за страна улагања
објави конкурс. У овој институцији кажу да се још ради
на припреми услова конкурса, али се надају да ће аплицирање моћи да почне ускоро.
ЕУ је одобрила више од 2,3 милиона евра бесповратних средстава на име подршке укључивању особа са
менталним и интелектуалним тешкоћама у друштво.
Ова средства ће бити додељена у оквиру конкурса
„Подршка деинституционализацији и социјалном укључивању особа са менталним и интелектуалним потешкоћама“, за 19 пројеката који ће бити реализовани од
половине ове до краја наредне године. Пројекти имају
за циљ унапређење положаја особа које су смештене
у психијатријске болнице и друге установе социјалне
заштите, као и стварање услова за њихово укључивање
у друштво. Износ бесповратних средстава (грантова) је
од 50.000 до 200.000 евра по пројекту, уз кофинансирање од 15%. Захваљујући овим пројектима биће отворено 19 нових сервиса у системима социјалне заштите и
здравства у Србији, 149 особа би требало да кроз процес
деинституционализације започне самосталан живот у
заједници, 192 особе да буду припремљене за деинституционализацију, а 533 особе ће бити обухваћене локалним услугама којима је циљ превенција институционализације.
Редакција

ЕУ финансира 19 пројеката за
подршку особама са менталним
тешкоћама

Подршка за укључивање
у друштво
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Српско-словеначки пословни форум

ТРАДИЦИОНАЛНО ДОБРА САРАДЊА
У Словенији ће 19. и 20. јуна бити одржан мешовити српско-словеначки комитет. Дефинисане
су области у којима треба побољшати сарадњу: пољопривреда, заштита животне средине,
саобраћај, ИКТ сектор и област санације последица елементарних непогода

К

рајем маја у Привредној комори Србије одржан је Српско-словеначки пословни форум, коме су присуствовали председник Словеније Борут Пахор, потпредседник Владе Србије Расим Љајић и велики број српских
и словеначких привредника. Отварајући скуп, председник
ПКС Жељко Сертић је указао да је Словенија међу првих 10
земаља у економској сарадњи са Србијом и да ниво економске сарадње Србије и Словеније стално расте. Сертић је рекао
и да је за Србију изузетно значајно словеначко искуство, које
је ова земља стекла приликом придруживања ЕУ.
Председник Словеније Борут Пахор нагласио је да је
Словенија током преговора о прикључивању ЕУ учинила низ
грешака, јер је много тога рађено на брзину.
“За Србију је важно да настави економске реформе, као и
процес придруживања ЕУ, како би када уђе у Унију била способна да се такмичи са најбољим земљама”, рекао је Пахор.
Министар трговине, туризма и телекомуникација у Влади Србије Расим Љајић истакао је да ће се у наредном периоду интензивно радити на повећању асортимана српских производа на словеначком тржишту, али и да се осим повећања
извоза увећају и словеначке инвестиције у Србији.

између две земље одлична, без отворених питања, што је добар предуслов за јачање привредне сарадње. Он је подсетио
да је прошле године одржана заједничка седница две владе
и најавио да ће таква седница бити одржана и ове године, у
Љубљани.
Министар финансија Словеније Урош Чуфер говорио је о
економској ситуацији у Словенији, наводећи да је тренутно
актуелна докапитализација банака и реструктурирање предузећа, док се тек очекују резултати тог процеса.
Председник Господарске зборнице Словеније Само Хрибар Милич оценио је да улазак на словеначко тржиште за
српске компаније истовремено представља и улазницу
за тржиште земаља ЕУ. Са друге стране, Србија има добре

Обим размене

„До сада је у нашој земљи регистровано 1.500 словеначких компанија, што је најбоља препорука и за остала предузећа из Словеније да улажу у Србији“, рекао је Љајић. Он
је подсетио да је до сада потписано 17 билатералних споразума, међу којима и споразум о економско-трговинској сарадњи, подстицају инвестирања и социјалном осигурању.
“Србија данас има покривеност увоза извозом са Словенијом од 99,3 одсто, што је пре неколико година било незамисливо. Србија ради на измени пословног амбијента и у
току је доношење низа важних закона који ће омогућити још
бољу привредну климу и већа страна улагања”, наглашава
Расим Љијић.
Србија је заинтересована и за заједнички наступ српских
и словеначких компанија на трећим тржиштима. Меморандум о таквој сарадњи потписан је крајем прошле године, јер
су и Србија и Словенија мала тржишта која треба да се удруже да би била конкурентна.
Србија је, како је рекао Љајић, заинтересована и за логистичку помоћ Словеније у коришћењу европских фондова,
имајући у виду да Словенија у тој области има значајна искуства. Љајић је оценио да је политичка и правна сарадња

Обим размене роба и услуга на крају 2013. године између
две земље премашио је милијарду долара, што је 4,4 одсто
више него у 2012. години. Извоз Србије у Словенију прошле
године порастао је за око 13 одсто, а увоз за 2,4 одсто. Повољна тенденција робне размене се наставља - за прва
три месеца ове године Србија је имала минимални дефицит у робној размени са Словенијом од око 700.000 долара.
Најбоља сарадња између две земље је у металској индустрији, пољопривредно-прехрамбреној и фармацеутској, а
постоји потенцијал за даљи развој у области саобраћаја,
грађевинарства, пољопривреде, ИТ сектора и туризма.
Српске инвестиције у Словенији износе 108 милиона евра,
а словеначке компаније у Србији реализовале су 16 инвестиционих пројеката и запослиле нових 4.000 радника. Од
укупно присутних 1.500 словеначких компанија у Србији је
активно 500, у којима ради око 35.000 људи.
односе са земљама на истоку и повољне административне
споразуме са тим земљама, које би словеначке фирме могле
да искористе у већој мери. Милич је изразио спремност да
Господарска зборница Словеније помаже српским и словеначким компанијама да успешније послују и сарађују, што
ће допринети расту словеначке и српске привреде.
У Словенији ће 19. и 20. јуна бити одржан мешовити српско-словеначки комитет. Већ су дефинисане области у којима
треба побољшати сарадњу: пољопривреда, заштита животне
средине, саобраћај, ИКТ сектор и област санације последица
В.П.
елементарних непогода.

Високо образовање

НОВИ РОК ЗА „ВЕЧИТЕ“

Министарство просвете недавно је припремило предлог да се студентима који студирају по
старом наставном програму продужи рок за завршетак студија до 2017/18. године, а да услов за
буџет и наредне школске године остане 48 бодова

О

ко 4.000 студената који студирају по старом наставном програму почетком године су упутили петицију
највишим државним органима, којом траже измену
Закона о високом образовању. Студенти који су факултете уписали пре увођења „Болоње” имали су рок до 30.
септембра 2014. да дипломирају или да пређу на студије „по
новом“, а они су захтевали да се овај рок продужи за још две

године - до 10. октобра 2016. године, односно за још три године за студенте медицине. Такође, тражили су и право да
полажу испите сваког месеца, као и да Министарство просвете уради анализу по факултетима, утврди где је и код
којих професора „уско грло” и пошаље инспекцију тамо где
се утврди да постоји проблем. Студенти су скренули пажњу
и да су поједини факултети у Београду и Новом Саду противзаконито објавили обавештења декана у којима се стари
студенти позивају да у току првих месеци ове године пређу
на студије по „Болоњи“.
Министарство просвете недавно је припремило предлог
да се овим студентима продужи рок за завршетак студија
до 2017/18. године, а да услов за буџет и наредне школске

Иницијатива за укидање „Болоње“
Асоцијација „Студентски фронт“ предала је Министарству
просвете 30.000 потписа студената који траже укидање Болоњске декларације.
„Тражимо моментално укидање Болоњске декларације
и њеног примењивања из више разлога, а један од њих је
што су студенти додатно оптерећени, има много оних који
морају да раде да би платили школарину, а ‚Болоња‘ их притиска да стално буду на предавањима, док образовање
постаје мање квалитетно“, рекао је члан секретаријата те
организације Коста Ристић. Овај захтев су, према његовим
речима, подржали студенти са универзитета у Београду,
Новом Саду, Крагујевцу и Приштини (Косовска Митровица).
Костић сматра да образовање данас постаје „нека врста
кратког курса“, како би се што пре дошло до тржишта рада
и тврди да је већина студената против ове декларације. Као
једно од образложења за њено укидање Костић наводи
пример земаља попут Кине, Русије, Белорусије, Кубе, где се
не примењује, а где је број квалификованих преко 50 одсто.
Декларација се не примењује ни у 14 европских земаља.
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године остане 48 бодова. Овај предлог реализоваће се кроз
измене Закона о високом образовању, а план је да оне током
лета буду усвојене у Скупштини. То је за „24 сата“ потврдио
проф. др Слободан Ступар, помоћник министра за високо образовање. Он истиче да се с тим сагласио и нови министар
просвете Срђан Вербић, те да постоји већинска подршка да
се предлог усвоји.
„До средине јуна биће донета одлука да ли ће овај предлог о изменама Закона о високом образовању још једном ићи
на јавну расправу, која би трајала 20 дана, или ће ићи директно у Владу, а потом и у Скупштину на усвајање. Како
год да буде, верујем да ће предлог бити усвојен до септембра. Предлог је подржао министар Вербић, а мислим и да у
Скупштини постоји већинска подршка“, рекао је Ступар.

Према важећем Закону о високом образовању, „вечити
студенти“ морали би да заврше студије до 30. септембра ове
године. Осим тога, услов за буџет био би 60 бодова, што је
заправо очишћена година, а студенти би имали само четири
испитна рока. Ступар сматра да су такви услови за студенте
престроги и нереални.
„Инсистираћемо на томе да услов за буџет остане 48 бодова, као и да студентима остане свих шест испитних рокова.
За 48 бодова вероватно ћемо добити подршку, али универзитети инсистирају да се број испитних рокова у наредној години смањи са шест на пет“, каже Ступар.
У највећим студентским организацијама су оптимистични по питању продужења рока за старе студенте и услова
за буџет.
„Добили смо уверења да ће рок бити продужен до школске 2017/18. године, а из министарства кажу да неће одустати
ни од предлога да услов за буџет остане 48 бодова. Свесни
смо да су велике шансе да се број испитних рокова смањи,
са чим се никако не слажемо. Једина добра страна је што би
факултети и даље могли да организују ванредне испитне рокове, и то у оном броју који сматрају да им је потребан. На тај
начин студенти не би ни осетили ово смањење“, закључује
Данило Јеремић, председник Студентске конференције универзитета Србије (СКОНУС).
Тачан број студената који су изгубили корак са својом
генерацијом је тешко утврдити, јер су у обавези да се евидентирају само до истека апсолвентског стажа, а претпоставка је
да их има од 20.000 до 40.000. Проректор Универзитета у Београду проф. др Миодраг Поповић покушао је да организује
факултете да доставе ове податке, али му то није пошло за
руком. Наводи да је пре две године рађена једна процена, по
којој на УБ има око седам, осам хиљада старих студената, али
додаје да су вероватно неки од њих до сада дипломирали.
А.Б.
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Субвенције у привреди

ЗАРАДЕ МИНИМУМ 25.000 ДИНАРА
МЕСЕЧНО

Фирме које желе да добију финансијску помоћ државе за покретање посла и пријем нових
радника мораће да гарантују да ће новозапосленима исплаћивати плату бар 20 одсто већу од
минималца

У

редба по којој су поново омогућене субвенције државе
улагачима за свако новоотворено радно место предвиђа да зараде радника морају бити минимум 25.000
динара месечно. До сада је управо зарада била једна
од највећих црних тачака овог модела, јер су инвеститори
од државе узимали хиљаде евра по новом радном месту, а

у исто време радницима давали плате од по 100 евра. Ово
ће највише пријати текстилцима, јер је просек плата у том
сектору убедљиво најнижи.
„У наредних десетак дана биће дефинисани прецизни
услови, што ће зависити и од развијености региона. Усагласићемо с министром привреде начин да то упаримо с динамиком решавања проблема предузећа у реструктурирању“,
објашњава министар финансија Лазар Крстић и додаје да ће
за субвенције у привреди до краја 2016. бити издвојено око

Седам категорија инвеститора с правом на
дотације државе
1. Улагања у производњу - најмање 50 радних места у
најнеразвијенијим општинама, уз вредност инвестиције
од бар 500.000 евра
2. Производне инвестиције, али с минимум 100 новоотворених радних места и уз вредност инвестиције од најмање
милион евра
3. Инвестиције у сектор услуга које могу бити предмет
међународне трговине, чија је минимална вредност
300.000 евра и отварање најмање 20 радних места
4. Улагања у стратешке пројекте из области туризма - минимум пет милиона евра и отварање најмање 50 радних
места
5. Инвестициони пројекти, под условом да најмање 20 одсто од вредности инвестиционог пројекта буде реализовано у току годину дана од склапања уговора
6. Средњи инвестициони пројекти, под условом да најмање
10 одсто од вредности инвестиционог пројекта буде
реализовано у првих годину дана
7. Улагања од посебног значаја - новац иде без конкурса,
из буџета у заједничко улагање државе и инвеститора;
држава може да улаже и покретну и непокретну имовину
Извор: Блиц
Бесплатна публикација о запошљавању

130 милиона евра, односно 15 милијарди динара, од чега ће
део ићи на субвенционисане кредите.
Уредба којом су домаћи и страни улагачи добили прилику за нове инвестиције, пре свега у производњу, туризам
(улагања већа од пет милиона евра), па и услуге (инвестиције
преко 300.000 евра), већ је на снази, али ће фирме моћи да рачунају на средства из државних фондова тек када Агенција
за страна улагања објави конкурс. У овој институцији кажу

Измене Закона о волонтирању
Министар Александар Вулин недавно је изјавио да се ради
на изменама Закона о волонтирању и да ће се приликом обнова инфраструктуре и јавних радова користити и добровољни, бесплатан рад, али и да ће радити предузећа која ће
за то бити плаћена.
„То јесте политика јавних радова. Ми морамо измерити да
ли ћемо јавним радовима да оживимо сектор или да угасимо конкуренцију. Идеја је да оживимо и кроз јавне радове
упослимо, а не да стварамо монопол и да некога ограничимо да ради и зарађује“, рекао је Вулин.
да се још ради на припреми услова конкурса, али се надају
да ће аплицирање моћи да почне ускоро.
Како сазнаје „Блиц“, очекује се да из овог фонда прва
средства добије финска компанија ПКЦ, која је с Владом Србије прошлог октобра потписала меморандум о сарадњи,
који подразумева улагање од око осам милиона евра до 2016.
године и запошљавање 1.500 људи. Директним подстицајима држава ће покушати да привуче улагаче и у фирме које
се сада налазе у реструктурирању, као што је „Сису ауто“, који
планира да запосли 600 људи у ФАП-у. Слични планови су и
за Железару „Смедерево“.
Субвенције које се, као и раније, одређују по броју новоотворених радних места, опет ће се додељивати преко Агенције за страна улагања и промоцију извоза - СИЕПА, а за њих
ће бити одговоран министар привреде. Он ће бити и председник комисије која ће одобравати новац. Без обзира колико је
вредна инвестиција, услов је и да сам инвеститор обезбеди
учешће од минимум 25 одсто оправданих трошкова улагања.
На помоћ државе неће моћи да рачунају фирме којима је у
претходних годину дана износ уписаног капитала смањен за
више од пола, код којих је у претходних месец дана значајно
смањен број запослених, као и фирме које имају било каква
дуговања према држави.
В.П.
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Завршна конференција пројекта “Економски утицај социјалних предузећа”

ХИТНО ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
„Развоју социјалног предузетништва и решавању проблема у тој области требало би посветити
већу пажњу, зато што оно може да буде решење многих проблема у време кризе“, казао је
министар Александар Вулин

Р

епублички завод за статистику у сарадњи са Групом
за развојну иницијативу - Секонс (SeConS) и невладином организацијом Група 484, реализовао је пројекат
„Економски утицај социјалних предузећа“, финансиран од стране Европске комисије. Република Србија једна је
од пет изабраних земаља, у конкуренцији од 27, у којима је
овај пројекат спроведен. Тим поводом у Београду је прошле
недеље организована завршна конференција пројекта, којој
су присуствовали представници владиног и невладиног сектора који су заједно радили на овом пројекту.

Унапређење законодавног оквира
Отварајући конференцију, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Влади Републике Србије
Александар Вулин рекао је да ће у наредном периоду већа
пажња бити посвећена унапређењу законодавног оквира у
области социјалног предузетништва. Вулин је истакао да је
пројекат финансирала Европска комисија и додао да је основни циљ био прикупљање и анализа података неопходних
за утврђивање економског и социјалног значаја социјалних
предузећа у нашој земљи.

радно способних. Највећи удео и у БДП и у запошљавању дају
задруге, са 75,3%, односно 58,6%.
Од укупног броја запослених у сектору социјалних предузећа више од половине (58,6%) било је запослено у задругама. У предузећима за запошљавање особа са инвалидитетом било је запослено 20,2%, а у удружењима грађана 14%.
У свим другим типовима социјалних предузећа било је запослено 7,2% укупног броја запослених у сектору социјалних
предузећа. Поред лица која су плаћена за свој рад, сектор социјалних предузећа у Републици Србији ангажовао је 23.836
волонтера. Највећи број волонтера (91,1% од укупног броја
волонтера у сектору социјалних предузећа) био је ангажован
у удружењима грађана.
„Надам се да ћемо убудуће забележити прогрес у овом
сектору“, рекао је директор Републичког завода за статистику Драган Вукмировић. Он у својој презентацији резултата
пројекта није изнео закључке, рекавши да не треба говорити
о томе зашто је ситуација лоша јер „то сви знају“, већ се треба
окренути ка мерама за побољшање ситуације.

Бројне тешкоће, скромни подстицаји
„Социјалном предузетништву и решавању проблема у
тој области треба посветити већу пажњу, зато што оно може
да буде решење многих проблема у време кризе. Социјално
предузетништво не треба гледати као неку врсту субвенционисања, већ начин да се створи економски здрав субјект“, нагласио је министар.
Вулин је указао да би требало да се унапреди законска
регулатива и убрза процес доношења закона о социјалном
предузетништву.

Статистички показатељи
Директор Републичког завода за статистику Драган
Вукмировић рекао је да је у 2012. у Србији радило 1.196
социјалних предузећа, при чему су две трећине чиниле задруге, док је у ЕУ у то време било два милиона социјалних
предузећа.
Социјална предузећа у Србији су остварила допринос
БДП-у од 6,8 милијарди динара, односно 0,2% БДП. У њима
је радило 10.326 људи, односно 0,6% запослених, док је у ЕУ у
таквим предузећима радило 14,6 милиона људи, што је 6,5%
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Социјална функција социјалних предузећа у Републици
Србији у 2012. години била је прилично слаба, што је у складу
са њиховим економским капацитетом. Сектор комбинује запошљавање рањивих категорија становништва и издвајање
дела прихода у социјалне сврхе. Ове функције су детерминисане типом предузећа - предузећа за запошљавање особа
са инвалидитетом која су добијала знатне субвенције од државе била су и највећи генератор запослености. Предузећа
која оснивају удружења грађана и други пословни субјекти
са социјалном мисијом (spin off) могли би имати другачију
улогу, са више предузетничке иницијативе, али је њихов број
премали да би имали значајнији ефекат. С друге стране, удружења грађана се више усмеравају на трансфер дела остварених прихода у социјалне сврхе, али су врло слаби послодавци. Задруге, као најбројнији тип социјалних предузећа,
показују доста слабу социјалну функцију. Оне не генеришу
знатнију запосленост, нити приметан број њих усмерава
више од половине прихода ка решавању проблема локалне
заједнице или рањивих категорија становништва. Истраживање је показало да су области у којима послују социјална
предузећа разноврсне. Удружења и фондације најчешће се
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

баве едукацијом и обуком, туризмом и угоститељством и
културом и уметношћу, док су задруге активне у пољопривреди, како у производњи тако и у трговини.
Социјална предузећа у свом пословању сусрећу се са
бројним тешкоћама и скромним подстицајима. Најважнији
проблем је недостатак извора финансирања, поготово недостатак микрофинансијских инструмената. Изузимајући предузећа за запошљавање особа са инвалидитетом која послују
у условима регулисаним посебним законом, најчешће погодности које социјална предузећа уживају из ширег окружења

Корисници социјалне помоћи имаће
приоритет у запошљавању на јавним радовима
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је да ће министарство инсистирати да приоритет у запошљавању на јавним радовима за обнову земље од поплава имају корисници социјалних
давања. Одговарајући на питања новинара о евентуалном
смањењу социјалних давања, Вулин је рекао да се не иде на
смањење давања већ на повећање запослености.
„Обнова поплављених подручја сигурно ће бити праћена
великим јавним радовима и великим државним улагањима,
а министарство ће инсистирати да приоритет у запошљавању имају корисници социјалних давања, како би покушали да зараде својим радом оно што су до сада добијали“,
рекао је Вулин и додао да ће се министарство трудити да
учествује у јавним радовима и кроз свој буџет, али и одговарајућим идејама и саветима.
Вулин је представио и став министарства да ће један од
услова приликом куповине или набавке бити како се предузеће понаша према социјалним давањима, да ли плаћа
уредно порез и доприносе својим радницима.
„Мислим да би то морао бити предуслов да учествујете у
било каквој јавној набавци коју је министарство организовало“, истакао је Вулин на Копаонику, где је посетио малишане из хранитељских породица из Обреновца које су биле
угрожене у поплавама.
су пословни простор који им на располагање стављају локалне самоуправе и донације, које пре свих користе удружења
грађана и фондације.

Слика Србије - између потреба и могућности

Европски примери добре праксе
Социјална економија чини око 10% европског бизниса и
око 6% укупно запослених. На овај концепт гледа се као на
један од најзначајнијих који доприноси запошљавању и социјалној интеграцији угрожених категорија становништва,
пре свега различитим приступом, иновацијама и разноврсним формама које постоје у ЕУ.
У свету се данас евидентира све већа разноврсност правних форми по којима се оснивају предузећа са социјалним
циљевима, па је тешко направити јединствену класификацију области социјалне економије. То значи да се социјална
предузећа разликују по правној основи по којој се оснивају,
унутрашњој организацији, статусу чланова (запослени и
волонтери), циљним групама и другим економским особинама. Међутим, заједничка карактеристика свих социјалних
предузећа су програми радне и социјалне инклузије. Сва
социјална предузећа морају да задовољавају социјалне и
економске циљеве својих запослених или морају својим социјалним програмима бити усмерени ка угроженим групама, као што су деца, лица са инвалидитетом, стари, бивши
зависници и заробљеници, лица са менталним сметњама
која живе у одређеној заједници. Опште особине социјалих
предузећа су да промовишу јавни интерес заједнице, имају
ограничену дистрибуцију профита, развијају социјалне програме и подржавају различите видове солидарности.
Бесплатна публикација о запошљавању

У периоду пре настанка кризе животни стандард у
Србији обележен је значајним смањењем апсолутног сиромаштва. Током кризе дошло је до погоршања животног
стандарда свих становника Србије. Сиромаштво је мање у
градским него у осталим подручјима, а системом социјалне
заштите, односно правом на социјалну помоћ (материјално
обезбеђење породице), обухваћено је око 20% сиромашног
становништва. Смањење запослености током кризе довело је
до значајнијег „преливања“ запослених у корист неактивног
становништва, него што је довело до повећања незапослености. Неформални сектор као флексибилнији део тржишта
радне снаге прилагодио се кризном амбијенту брже и у већој
мери него формални сектор. Групе највеће рањивости на тржишту рада су Роми, особе са инвалидитетом, избеглице и
расељена лица, а у категорију посебно осетљивих група на
тржишту рада улазе и групе одређене демографским и социо-економским карактеристикама (жене, млади, старија
лица, нижеобразовани, рурално становништво, посебно у
југоисточној Србији и без земљишта). Поред традиционалних
мера подршке најсиромашнијим слојевима становништва, у
наредним годинама неопходно је развити програме и мере
којима ће се пружити додатна подршка сиромашним грађанима и социјално искљученим категоријама становништва,
како би им се омогућио приступ образовању, тржишту рада,
могућностима за решавање стамбеног питања и финансијама. Држава Србија мора радити на томе да тешко запошљиве категорије становништва оспособи и врати на тржиште
рада кроз мере активног укључивања, које посебан акценат
стављају на социјалну економију. Средства која би требало
предвидети за подстицаје за запошљавање и образовање сиромашних и искључених грађана много су мања од сталних
и неодрживих давања за социјалну заштиту, закључено је на
скупу.
В.Пауновић
11.06.2014. | Број 573-574 |
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Сезонски послови у иностранству

ЗАРАДИТЕ
ПУТУЈУЋИ
Брање јагода у Финској, рад у пољу
шпаргли у Великој Британији, посао
на броду, конобарисање у Црној Гори,
вожња рикши у Мајамију, рад са морским
плодовима на Аљасци или на некој
удаљеној нафтној бушотини, само су неки
од сезонских послова у иностранству за
које се млади све чешће опредељују

Начини на које се људи запошљавају у иностранству су
различити - једни иду преко агенција за запошљавање, други преко студентских удружења, трећи се директно јављају
на иностране огласе, а многи путују на црно.
Петар Драгичевић, директор Агенције за запошљавање
„Агава“, објашњава за „24 сата“ да највећа потражња током
лета влада за пословима конобара, кувара и собарица.
„Сезонски радници најлакше могу да отпутују у Црну
Гору, где за месец дана могу да зараде око 500 евра, уз обезбеђен смештај и храну. Пожељно је да говоре руски, немачки
или италијански, а енглески се подразумева. Кувари могу да
зараде и до 800 евра“, објашњава Драгичевић.

У

Америци је уобичајено да средњошколци током школске године или за време распуста раде у неком ресторану, зарађујући тако свој први новац, чак и у случајевима када немају неке велике потребе за тим. И
студенти и тинејџери у нашој земљи све више прихватају
идеју да током летњег распуста потраже хонорарни посао.
Портал „24 сата“ наводи да се на овај начин може зарадити
и до 5.000 евра за три месеца. Млади могу да беру јагоде у
Финској, раде у пољу шпаргли у Великој Британији или да
нађу посао на броду. Конобарисање у Црној Гори, вожња рикши у Мајамију, рад са морским плодовима на Аљасци или на
некој удаљеној нафтној бушотини, још су неки од сезонских
послова у иностранству за које се млади све чешће опредељују, пишу „24 сата“.
„За брање јагода у Финској пријавила сам се неколико
месеци пре сезоне, како бих имала времена да добијем боравишну дозволу. Јавила сам се преко огласа који су дали власници једне плантаже. За сваки убран килограм добијала сам
нешто мање од три евра, па сам за три месеца кући отишла
са око 5.000 евра“, каже Марија Катић (30).

Послови у САД
- Спремачица у хотелу - 7 долара на сат
- Конобар - 8 долара на сат
- Чувар на плажи - 9 долара на сат
- Помоћник у кухињи - 7 долара на сат
- Селидбе - 13 долара на сат
- Чување деце - до 150 долара

Послови у ЕУ
- Брање јагода у Финској - 2,8 евра по килограму
- Брање малина у Финској - 4 евра по килограму
- Конобари у Црној Гори - 500 евра месечно
- Кувари у Црној Гори - око 800 евра месечно
- Чување деце Аустрија, Немачка - до 200 евра недељно
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Агенцији се за посредовање плаћа око 1.000 евра, а просечна месечна зарада је око 1.300, док је на Аљасци могуће
зарадити и 10.000 евра. Ипак, они који се одлуче на далек
пут сезонске послове требало би да траже искључиво преко лиценцираних агенција, јер су чести случајеви превара у
којима кандидати остану и без новца и без ангажмана.
Девојке и младићи, најчешће студенти, уколико желе да
зараде нешто новца и притом виде мало света, путем неколико проверених агенција одлазе на шест месеци у САД, а
у зависности од програма могу остати и до годину дана, на
основу програма чувања деце. Прилике за налажење доброг
посла у САД постоје, без обзира на рекордно високу стопу незапослености и последице економске кризе.
За студенте из Србије који су заинтересовани да за време
летњег распуста бораве и раде у САД, неколико агенција последњих година има у понуди већ готове програме за путовање, на које могу да се пријаве редовни студенти државног
или приватног факултета или високе школе струковних студија, који имају између 18 и 28 година. Цене боравка се крећу
од 800 до 1.000 долара, а ту су и трошкови здравственог осигурања и сервиса и цена авионске карте.
Грчка је већ традиционално популарна дестинација на
коју наши људи одлазе у сопственом аранжману, а постоје и
програми намењени пре свега студентима, који обезбеђују
једноставне сезонске послове у туристичким центрима, забавним и националним парковима, одмаралиштима, хотелима, ресторанима, продавницама широм Грчке. То су најчешће послови које током летњих месеци обављају и грчки
студенти, као и студенти из других земаља који су дошли
по истом или сличном програму. Правила о висини зараде
не постоје, али у просеку се за месец дана може добити од
600 до 1200 евра, а ради се шест дана у недељи, од 8 до 10
сати дневно. Цене програма су од 200 до 300 евра, уз додатне
А.Б.
трошкове.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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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
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНИ
ИНСТИТУТ „КИРИЛО САВИЋ“
11000 Београд, Војводе Степе 51
тел. 011/2460-167

Систем администратор - одржавање мреже,
рачунара и софтверска подршка
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, смер рачунари, рачунарске
мреже, познавање енглеског језика, возачка дозвола „Б“ категорије, радно
искуство 6 месеци. Пријаве на конкурс слати у року од 15 дана, на e-mail:
jasmina.milanovic@iks.rs.

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
УПРАВА ОПШТИНЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
11000 Београд, Устаничка 53

Технички секретар

за рад у Служби за скупштинске и заједничке послове,
Одсек за скупштинске послове, на одређено време до шест
месеци
УСЛОВИ: средња стручна спрема, три године радног стажа, положен стручни испит, познавање рада на рачунару. Кандидат за наведено радно место
треба да испуњава и опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривична
дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа подносе се у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу: Управа
Градске општине Вождовац, Одељење за општу управу, Београд, Устаничка 53 или непосредно на писарници Управе општине, Београд, Устаничка
53. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази (у оригиналу или
оверене фотокопије), као и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Бор
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КЛАДОВО

19320 Кладово, Краља Александра 35
Оглас објављен 28.05.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: извршилац за послове књиговође
- контисте, на одређено време на 12 месеци.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КЛАДОВО

19320 Кладово, Краља Александра 35

Послови везани за рад рачуноводства због
повећаног обима посла, на радном месту:
извршилац за послове овлашћеног рачуновође
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена, односно на основним студијама у трајању најмање четири године - друштвеног
смера - дипломирани економиста и 3 године радног стажа. Поред овога,
кандидат треба да испуњава и опште услове: да је држављанин РС, да
је пунолетан, да има општу здравствену способност, прописану стручну
спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
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од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.
ОСТАЛО: Документа поднети у оригиналу или у овереном препису. Оглас је
отворен 8 дана од дана објављивања. Кандидати подносе захтеве Општинској управи Кладово, Краља Александра 35, са назнаком: „За оглас“,
поштом или на шалтеру Општинске управе Кладово. Неблаговремено поднети и непотпуни захтеви неће се разматрати.

Ја г о д ина
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, 13. октобар 7
Оглас објављен 14.05.2014. године у публикацији „Послови“, за
радно место: руководилац Службе за Општинско веће и председника општине, поништава се у целости.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Порески инспектор канцеларијске контроле
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена, односно завршене мастер академске студије или високо образовање стечено у
складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер,
правног или економског смера, 3 године радног искуства, положен стручни
испит за рад у органима државне управе. Кандидат мора да испуњава и
опште услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима
(„Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002):
да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова из огласа подносе се у року од
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
КОМУНАЛНЕ, СТАМБЕНЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Управни послови у области урбанизма и
грађевинарства

за рад у Градској управи за урбанизам, грађевинске,
комуналне, стамбене и имовинско-правне послове, на
одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: висока школска спрема - VII степен стручне спреме, правни
факултет, 3 године радног стажа, положен државни стручни испит. Поред
посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из члана 6 Закона
о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике
Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу, да поседује општу здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у
року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Курир месне канцеларије

за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 3 месеца

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

Администрација и управа
УСЛОВИ: основна школа и 6 месеци радног стажа. Поред посебних услова,
кандидат мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима
у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу, да има општу здравствену способност. Пријаве на оглас
са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Контиста буџета и трезора

на одређено време на 6 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: струковни економиста - основне струковне студије првог степена,
односно висока школска спрема - економиста, 1 година радног искуства
у органима државне управе, положен стручни испит за рад у органима
државне управе.

Уношење података у базу - формирање
електронских матичних књига
на одређено време на 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - друштвени или технички смер/IV степен,
једна година радног искуства у органима државне управе, положен стручни
испит за рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и опште услове утврђене чланом
6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом приложити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству Републиике Србије, уверење о радном
искуству, уверење о положеном стручном испиту и уверење да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (обезбедиће Општинска управа). Рок за
пријаву је 8 дана.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем трајању, економска
школа, положен стручни испит, познавање рада на рачунару и најмање
шест месеци радног искуства. Поред наведених услова, кандидат треба да
испуњава и услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 46/98, 49/99, 34/01, 39/02 и
49/05), да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, 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. Уз пријаву на оглас приложити: оверен препис или оригинал дипломе о стеченој школској спреми,
уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, уверење
основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак
за дела која се гоне по службеној дужности, доказ да 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. Изабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа
приложи доказ да има општу здравствену способност. Пријаве и потребна документа предвиђена законом доставити у року од 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Планирање и инвестиције и послови кабинета у
Кабинету председника општине
на одређено време до годину дана, због повећања обима
посла

УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године - економски факултет, положен стручни испит,
познавање рада на рачунару и најмање 1 година радног искуства. Поред
наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове из чл. 6 Закона о
радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91,
44/98, 46/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05), да је држављанин Републике
Србије, да је пунолетан, 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. Уз пријаву на оглас приложити: оверен препис или
оригинал дипломе о стеченој школској спреми, уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених, уверење основног и вишег суда да
се против кандидата не води кривични поступак за дела која се гоне по
службеној дужности, доказ да 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. Изабрани кандидат
је дужан да пре заснивања радног односа приложи доказ да има општу
здравствену способност. Пријаве и потребна документа предвиђена законом доставити у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Ле с к о в а ц

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима возача курира и
помоћно-технички послови

ОПШТИНСКА УПРАВА ЛЕБАНЕ

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

16230 Лебане, Цара Душана 116
тел. 016/843-083

УСЛОВИ: возач „Б“ категорије и најмање једна година радног искуства.
Поред наведених услова потебно је да кандидат испуњава и опште услове
предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл.
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да је
држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност,
прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу, да испуњава друге
услове предвиђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању
услова подносе се Општинској управи Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Начелник Општинске управе

Крушевац
ОПШТИНСКА УПРАВА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Карађорђева 106
тел. 037/811-260

Технички секретар у Кабинету председника
општине

на одређено време до годину дана, због повећаног обима
посла

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет, положен стручни
испит за рад у органима државне управе, 5 година радног искуства у струци. Потребна документација: CV, доказ о стручној спреми, уверење о радном искуству, уверење о положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о општој здравственој способности (лекарско уверење), уверење да кандидати нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за рад обављање послова у државном органу. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“.

Tржиштe рада

Аналитички приступ
запошљавању
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Администрација и управа

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
16215 Црна Трава
тел. 016/811-118

Начелник Општинске управе Општине Црна
Трава
на период од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан,
да је здравствено способан, да се против лица не води истрага, нити је
подигнута оптужница, нити се води кривични поступак по оптужном предлогу, нити поступак по предлогу за предузимање истражних радњи, 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. Посебни услови: завршен правни факултет и
звање дипломирани правник, да је кандидат положио стручни испит за рад
у органима државне управе, радно искуство најмање 5 година у струци.
Кандидати су у обавези да доставе: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, уверење о држављанству, уверење о положеном стручном
испиту за рад у органима државне управе, потврду о радном искуству, уверење о здравственој способности (доставља кандидат који буде изабран),
уверење суда да се против њих не води истрага, нити је подигнута оптужница, нити се води кривични поступак по оптужном предлогу, нити поступак по предлогу за предузимање истражних радњи, уверење из казнене
евиденције полиције да нису осуђивани за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом слати у затвореној коверти, на адресу: Општинско веће
Општине Црна Трава, Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава, са
назнаком: „Пријава на конкурс за постављење начелника Општинске управе Општине Црна Трава - не отварати“.

Ниш
ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 89
тел. 018/583-700

Заменик начелника Управе Градске општине
Црвени крст

Н о в и Са д
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧ

21420 Бач, Трг Зорана Ђинђића 2

Начелник Општинске управе Општине Бач
на период од 5 година

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће посебне услове предвиђене чланом 54 став 2 Закона о локалној самоуправи: завршен правни факултет,
положен испит за рад у органима државне управе, најмање пет година радног искуства у струци. Поред наведених посебних услова, кандидат мора
да испуњава и опште услове предвиђене чланом 6 став 1 Закона о радним
односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да
је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Уз пријаву на оглас кандидат је дужан да приложи следећу документацију: кратку биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству Републике Србије, диплому правног факултета, уверење
о положеном стручном испиту, уверење да се не води кривични поступак
(не старије од 6 месеци), уверење о некажњавању (не старије од 6 месеци), оверену копију радне књижице (као доказ о радном искуству), очитану
личну карту или оверену копију личне карте. Сва документа неопходно
је приложити у оригиналу или у овереној копији, док изабрани кандидат
има и обавезу да након спроведеног поступка избора достави и уверење о
општој здравственој способности издато од стране надлежне здравствене
установе. Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа подносе се
препорученом поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас за
постављење начелника Општинске управе Општине Бач“ или лично предајом на шалтеру писарнице у згради Општинске управе Општине Бач, Трг
др Зорана Ђинђића 2 у Бачу са истом назнаком. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пож аревац
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЖАБАРИ

12374 Жабари, Кнеза Милоша 127, тел. 012/250-307

Директор

на одређено време од 5 година

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет; положен стручни
испит за рад у органима државне управе; најмање 5 година радног искуства на пословима правне струке; да је кандидат држављанин Републике
Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу. Учесници огласа дужни су да уз пријаву са биографијом
доставе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених (издат после 01.03.2010. године),
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), лекарско уверење
(не старије од 6 месеци), оверену копију доказа о радном искуству (оверена копија радне књижице), уверење основног и вишег суда да против
лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (оригинал или
оверена фотокопија, уверење полицијске управе да лице није осуђивано
за горенаведена дела (оригинал или оверена фотокопија), друге доказе
о испуњености услова из огласа. Кандидати са положеним правосудним
испитом уместо доказа о положеном државном испиту подносе доказ о
положеном правосудном испиту. Рок за пријаву је 15 дана. Рок почиње
да тече наредног дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Градска општина Црвени крст, Веће Градске
општине Црвени Крст, Булевар 12. фебруар 89, Ниш, са назнаком: „Јавни
оглас за пријем у радни однос на одређено време за заменика начелника управе Градске општине Црвени крст“ или доставити лично писарници управе Градске општине Црвени крст, канцеларија бр. 4. Неуредне и
неблаговремене пријаве, као и пријаве уз које нису приложени потребни
докази о испуњености услова, у оригиналу или у фотокопији овереној у
општини или суду, неће се узимати у разматрање.

УСЛОВИ: да је кандидат стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни
назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких
и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани
социјални радник и најмање пет година радног искуства у струци; да кандидат достави следећу документацију: кратку биографију, диплому, програм рада за мандатни период, доказ о радном стажу, уверење суда да
није осуђиван за кривично дело из групе кривичних дела против живота и
тела, против слобода и права човека и грађанина, против права по основу
рада, против части и угледа, против полне слободе, против брака и породице, против службене делатности, као и против уставног уређења и безбедности Републике Србије. Пријаву на конкурс са документацијом којом
се доказује испуњавање услова за заснивање радног односа доставити у
року од 15 дана од дана објављивања, на адресу: Центар за социјални рад
Жабари - Управном одбору, Кнеза Милоша 127, 12374 Жабари.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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Смедерево
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКА УПРАВА

11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 25

Инспектор за заштиту животне средине
УСЛОВИ: стечено високо образовање на шумарском факултету, пејзажна
архитектура или факултет у области заштите животне средине 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 стручни испит за
рад у државним органима и 3 године радног искуства.

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

Администрација и управа

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

22320 Инђија, Цара Душана 1
тел. 022/561-322

Начелник Општинске управе
УСЛОВИ: Посебни услови: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни
факултет, положен испит за рад у државним органима и најмање 5 година
радног искуства у струци. Докази о испуњености општих услова: уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о општој здравственој способности (издато након
објављивања огласа), уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу (не старије од 6 месеци), копија личне карте. Докази о
испуњености посебних услова: диплома о стеченој стручној спреми, потврда или уверење о радном искуству, уверење о положеном стручном испиту
за рад у органима државне управе, остали докази. Постављење се врши на
мандатни период од 5 година. Кандидати уз пријаву на оглас дужни су да
доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или у
овереној фотокопији, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Поставити се може кандидат који испуњава опште и посебне
услове огласа. Одлука о постављењу између пријављених кандидата биће
донета у року од 15 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са
документацијом доставити на адресу: Општинска управа Општине Инђија,
Инђија, Цара Душана 1 или писарници Општинске управе Општине Инђија,
са назнаком: „Пријава на оглас“.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ШИД

22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Достављач

на одређено време, на период од 14.07.2014. до 03.10.2014.
године, ради замене одсутних запослених
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, да
има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву о
испуњавању услова огласа кандидат треба да достави и следеће доказе:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о
стручној спреми, уверење надлежног суда да није осуђиван за наведено
кривично дело. Лекарско уверење о здравственој способности доставља
се након доношења одлуке о избору кандидата. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања. Пријаве на оглас доставити на адресу Општинске
управе.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

Директор предузећа за одржавање улица и
путева „Сирмијумпут“ ДОО Сремска Митровица
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: пословна способност,
држављанство Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности и да му није изречена мера забране обављања делатности за коју се оснива предузеће,
високо образовање (правни, економски или факултет техничких наука
- машинство, електротехника, грађевина, итд.) и најмање 5 година радног искуства на руководећим положајима. Пријаве на оглас са доказима
о испуњавању горенаведених услова, у оригиналу или у овереној фотокопији, (диплома о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе да кандидат
није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности и да му није изречена мера забране обављања делатности за коју се оснива предузеће, доказ о радном искуству на руководећем
положају, уверење о здравственој способности - доставља се накнадно и

Бесплатна публикација о запошљавању

доставља га само изабрани кандидат), подносе се Комисији за кадровска и
административна питања. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Комисија за кадровска и административна питања
ће спровести поступак прикупљања и провере исправности и благовремености пријава, а потом ће утврдити предлог за избор директора и доставити га Скупштини града Сремска Митровица, као и Предузећу за одржавање улица и путева „Сирмијумпут‘‘ д.о.о. Сремска Митровица. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Су б о ти ц а
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 30

Извршилац за послове опште управе у месним
канцеларијама - грађанска стања

место рада: Стара Моравица, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене, до њеног повратка
са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштвеног или природног смера, 3
године радног искуства, знање једног језика средине који је у службеној
употреби у општини, познавање рада на рачунару. Општи услови према Закону о радним односима у државним органима. Пријаве се подносе
Општинској управи Бачка Топола, Маршала Тита 30, у року од 8 дана од
дана објављивања. Уз пријаву приложити: доказ о школској спреми, уверење о држављанству, уверење о радном стажу, уверење да кандидат није
осуђиван и уверење о општој здравственој способности.

Ужице
БИБЛИОТЕКА „ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ“
31310 Чајетина, Златиборска 1
тел. 031/831-924

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: филолошки или филозофски факултет, радно искуство од 4 године на пословима директора у установама културе, доказ о испуњености
услова из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, уверење о држављанству, уверење да се не води кривични поступак и да кандидат није осуђиван за кривично дело.
Уз пријаву на конкурс доставити доказе о испуњености услова конкурса.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

Зајечар
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

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

Извршилац за радно место борачко-инвалидске
заштите и дечје заштите
у Одељењу за општу управу и друштвене делатности
Општинске управе Општине Сокобања, на одређено време
због повећаног обима посла

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

Трговина и услуге
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ
„ВИШЊИЦА ДУЋАНИ“
11000 Београд, Црнотравска 13б
e-mail: оffice@visnjicaducani.rs

Оператер у рачуноводству

УСЛОВИ: VII/1, VI/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста за
унутрашњу и спољну трговину, комерцијалиста, радно искуство 1 година,
возачка дозвола „Б“ категорије, оновна информатичка обука (Windows,
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), енглески језик - средњи ниво. Конкурс је
отворен до попуне радних места. Пријаве слати на горенаведену мејл адресу.

СЗФР „МИЛОШ Д“

11070 Нови Београд, Омладинских бригада 40

Мушки фризер

2 извршиоца

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правно-биротехничка или економска
школа, знање слепог куцања, знање енглеског језика, радно искуство није
потребно.

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у наведеном занимању, пробни
рад 1 месец.

„MASS COMERCE“ DОО

21131 Петроварадин, Чајковског 13
тел. 064/4208-555
е-mail: аleksandar.lalicns@gmail.com

Спремачица

за рад у Дому за старе
УСЛОВИ: IV, III, II, I степен стручне спреме, спремачица у здравству, пробни рад шест месеци. Рок за пријаву је до 15.06.2014. године. Јављање кандидата на број телефона: 064/4208-555.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „САША“

26000 Панчево, Вељка Влаховића 17
тел. 064/1346-262, 013/316-505

Фризер за мушкарце и жене
УСЛОВИ: III степен стручне спреме или курс за мушко-женског фризера,
радно искуство у струци најмање две године. Кандидати који испуњавају
услове треба да се јаве фризерском салону „Саша“, на горенаведене бројеве телефона. Рок за пријаву је месец дана од дана објављивања.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ТИ - ЖУ“
24000 Суботица, Браће Радића 83
тел. 060/4949-120

Мушко - женски фризер
УСЛОВИ: лице без обзира на врсту и степен стручне спреме, са завршеном
обуком за фризера, предност КВ и ПКВ фризер, 12 месеци радног искуства
на траженим пословима, рад у сменама. Јавити се лично на адресу: Браће
Радића 83, радним данима, од 12,00 до 17,00 часова. Рок за пријављивање
је до 30.06.2014. године.

„АЛАБАМА 74“ ДОО

Хајдуково, Бориса Кидрича 4
тел. 062/450-786

Конобар
УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме, угоститељске струке, конобар или
лице без обзира на врсту и степен стручне спреме, са искуством од 6 месеци на наведеним пословима, основи рада на рачунару, возачка дозвола „Б“
категорије, мађарски језик - средњи ниво, рад у сменама, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана, пробни рад 1 месец. Јавити се на адресу: Хајдуково, Бориса Кидрича 30, радним данима, од 09,00 до 12,00 часова или на
број телефона: 062/450-786. Лице за контакт: Ерик Бесе. Рок за пријављивање је до 30.06.2014. године.

DОО „MILINIĆ COMPANY“

21000 Нови Сад, Железничка 2
тел. 021/529-500
е-mail: milinicdоо@eunet.rs

Комерцијалиста

РАДЊА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА
„КУЋЕПАЗИТЕЉ“

11070 Нови Београд, Булевар Николе Тесле 40

Комерцијалиста
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме у било ком занимању,
возачка дозвола „Б“ категорије, пробни рад 3 месеца. Пријаве слати на
е-mail: kucepaziteljbg@gmail.com.

„ШИФРА 24“ ДОО

24000 Суботица, Матије Гупца 50
e-mail: sifra24@open.telekom.rs

Заштитар имовине
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема у трајању од 4 године, да је кандидат
пунолетан држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривична дела или теже прекршаје, да је психофизички способан за обављање
наведених послова, а по одредбама Закона о приватном обезбеђењу, уз
ношење оружја у индустријском обезбеђењу, на радном месту портир чувар - ватрогасац, да је кандидат спреман за даље усавршавање и лиценцирање, рад је организован у сменама и турнусима, пожељно је да кандидат поседује искуство и препоруку у пословима обезбеђења, уверење о
положеном стручном испиту из противпожарне заштите, уверење о обучености у руковању ватреним оружјем, да познаје рад на рачунару - МS
Office, енглески језик или језик средине на конверзацијском нивоу, возачка
дозвола „Б“ категорије.

Координатор - техничар у оперативном
мониторинг центру
на одређено време

Опис послова: оператер у мониторинг центру за надзор двојних видео и
алармних безбедносних система и за организацију послова интервентне
посаде.
УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема - информатичког усмерења, да
кандидат није осуђиван за кривична дела или теже прекршаје, да поседује држављанство Републике Србије, да је психофизички способан за
обављање наведених послова како је прописано Законом о приватном
обезбеђењу, пожељно је да кандидат поседује радно искуство на пословима обезбеђења, организационе способности, знање енглеског језика и
језика средине, активно одслужен војни рок.
ОСТАЛО: Радне биографије (CV) слати на e-mail: sifra24@open.telekom.rs.
Кандидати коју уђу у ужи избор о датуму индивидуалних разговора биће
накнадно обавештени. Рок за пријављивање је до 16.06.2014. године.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца
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Грађевинарство и индустрија

Грађевинарство и индустрија
DОО „BULEVAR COOP“

21000 Нови Сад, Трг 1. маја 8
тел. 069/3993-069
е-mail: dragan.orescanin@gmail.com

Оператер на ЦНЦ плазма и гасном резачу

са искуством од једне године, на одређено време од 1
године, са могућношћу радног односа на неодређено време,
са пробним радом од месец дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничке струке.

Шеф градилишта

ОСТАЛО: Оглас је отворен до 15.06.2014. године. Заинтересовани треба
да поднесу пријаву на горенаведену адресу. Информације на тел. 013/331277, од 8 до 15 часова и на сајту www.feromontoprema.rs.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар нискоградње, радно искуство
три године, возачка дозвола „Б“ категорије, основна информатичка обука
(Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), енглески језик - почетни ниво,
пробни рад три месеца.

21000 Нови Сад, Београдски кеј 7
тел. 021/557-933
е-mail: milorad.topalov@sajkaska.com

Шеф градилишта - надзорник

Шеф техничке деонице Жабаљ

на одређено време 12 месеци

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер грађевинарства са лиценцом за извођење радова 812 нискоградња, мастер
инжењер грађевинарства, технолог нискоградње, грађевински пројектант
нискоградње, радно искуство три године, возачка дозвола „Б“ категорије,
обука за AutoCAD (све верзије и сви нивои), основна информатичка обука
(Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), енглески језик - почетни ниво,
пробни рад три месеца.
Пријаве, CV, препоруке, референц листе доставити на горенаведени мејл.
Рок за пријаву је до попуне радних места.

NOBILI FURNITURE

21235 Темерин, Новосадска 509-511
тел. 021/842-061
факс: 021/844-860

Административни радник
УСЛОВИ: VII, VI, IV степен стручне спреме у било ком занимању, познавање комерцијалних послова у трговини намештајем, познавање рада на
рачунару - одлично познавање Оffice програма (Еxcel), средње знање руског језика (говор, писање), минимум основно знање енглеског језика, радно искуство минимум две године на сличним позицијама.

ВДП „ШАЈКАШКА“

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, грађевински техничар, хидрограђевинар, радно искуство 1 година, возачка дозвола „Б“ категорије, обука за
АutoCAD (све верзије и нивои), основна информатичка обука (Windows,
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook). Слање пријаве за запослење на горенаведену адресу или мејлом. Конкурс је отворен до 01.07.2014. године.

„ЈУГОДОМ“ ДОО

21000 Нови Сад, Темеринска 110
тел. 021/6624-222
е-mail: jugodom2@hotmail.com

Виљушкариста - помоћни радник
на одређено време 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, II степен стручне спреме, возач виљушкара, возачка дозвола
„Б“ категорије. Конкурс је отворен до попуне радних места. Заинтересовани кандидати могу пријаве послати поштом или мејлом на горенаведене
адресе или попунити образац биографије лично у Темеринској 110, сваким даном, од 07,00 до 20,00 часова, суботом од 07,00 до 15,00 часова,
недељом од 07,00 до 14,00 часова.

Техничар на разради радионичке
документације за израду намештаја и
ентеријера
УСЛОВИ: VII или IV степен стручне спреме, техничке струке, искуство у
обради и преради дрвета и плочастих материјала, познавање рада у
АutoCAD-у или другим CAD софтверима, пожељно знање енглеског и руског језика.
Заинтересовани кандидати могу послати професионалну биографију на
е-mail: оffice@nobili.rs.

„ФЕРОМОНТ ОПРЕМА“ АД
26000 Панчево, Скадарска 77
тел. 013/331-277
www.feromontoprema.rs

Бравар

са искуством у производњи опреме, на одређено време до 1
године, са пробним радом од месец дана
15 извршилаца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, техничке струке.

Заваривач CO2

са искуством у производњи опреме, на одређено време до 1
године, са пробним радом од месец дана, обавезно пробно
заваривање пре пријема у радни однос
10 извршилаца

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, техничке струке.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Медицина

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

Специјалиста гинекологије и акушерства

на одређено време ради замене раднице на боловању
УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VII/2 степен стручне спреме,
завршена специјализација из гинекологије и акушерства, положен стручни
испит, лиценца и познавање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice
и Windows окружење). Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на
оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/венчаних,
фотокопију личне карте, уверење о држављанству, фотокопију дипломе
о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију дипломе о завршеној специјализацији и фотокопију лиценце.
ОСТАЛО: Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС и у публикацији „Послови“. Као доказ о испуњавању
услова огласа потребно је да се приложе фотокопије одговарајуће документације. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Молбе се предају поштом или архиви Дома здравља, соба бр. 15, од 07,00
до 15,00 часова. По завршетку огласа предата документа неће се враћати
кандидатима.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984
факс: 012/327-986

Медицински техничар општег смера

на одређено време до повратка одсутних радника са
боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинске струке, положен стручни
испит, опис послова предвиђен систематизацијом послова установе за
послове са завршеном средњом медицинском школом општег смера. Уз
пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену
копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице
уколико кандидат има радни стаж, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама, на
адресу: Општа болница Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац
на Млави или доставити лично у правну службу болнице. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при
избору кандидата.

22300 Стара Пазова
е-mail: dzspazova@gmail.com

Благајник

за рад у Служби за правне, опште и економско-финансијске
послове - Одељење за рачуноводствене и књиговодствене
послове, на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи и посебни услови за обављање послова: VI степен стручне спреме, завршена виша економска школа, 1 година радног искуства на
истим или сличним пословима, општа здравствена способност, познавање
рада на рачунару. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену
фотокопију дипломе о завршеној вишој економској школи, потврду - уверење Националне службе за запошљавање, потврду о једној години радног
искуства на истим или сличним пословима и кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
на адресу Дома здравља.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
22300 Стара Пазова
е-mail: dzspazova@gmail.com

Возач санитетског превоза

за рад у Служби хитне медицинске помоћи са санитетским
превозом, на одређено време од три месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: Општи и посебни услови за обављање послова: III степен стручне
спреме и положен стручни испит за професионалног возача, здравствена
способност за рад на радним местим са повећаним ризиком према Акту о
процени ризика. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију положеног
стручног испита за професионалног возача, потврду - уверење Националне службе за запошљавање, потврду о радном искуству од једне године на
пословима професионалног возача и кратку биографију. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу
Дома здравља.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИЧИН ХАН
Владичин Хан, Николе Тесле бб
тел. 017/473-054

Радиолошки техничар

на одређено време од 6 месеци, до повратка раднице са
породиљског боловања

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, одсек за Ro техничаре и положен
стручни испит. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас
са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе: оверене копије дипломе о
завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту и извод из матичне књиге рођених. Пријаве са потребном документацијом достављају се
на адресу: Дом здравља, Николе Тесле бб, 17510 Владичин Хан - правној
служби. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

Медицинска сестра - техничар

14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

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

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња економска школа,
познавање рада на рачунару. Учесници конкурса дужни су да приложе следећу документацију: потписану пријаву на оглас, доказ о стручној спреми и
доказ о познавању рада на рачунару (сертификат). Фотокопије докумената
морају бити оверене, документација не старија од 6 месеци. Пријаве слати
на горенаведену адресу.

Шеф Одељења за информатику и биостатистику
у здравству
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен математички факултет дипломирани математичар, положен стручни испит за здравствене сарад-
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Медицина
нике. Учесници конкурса дужни су да приложе следећу документацију:
потписану пријаву на оглас, доказ о стручној спреми и доказ о положеном
стручном испиту за здравствене сараднике. Фотокопије докумената морају
бити оверене, документација не старија од 6 месеци. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Доктор медицине

на одређено време до повратка запослене са боловања
ради одржавања трудноће/породиљско

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова:

1. У Одељењу за европске интеграције, међународну
сарадњу и управљање пројектима при Кабинету Института:

Самостални стручни сарадник - здравствени
сарадник
на одређено време до једне године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, медицински факултет; положен стручни
испит за звање доктора медицине; дозвола за рад - лиценца издата од
надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису
у Комору (ако кандидат није у радном односу). Кандидат је дужан да уз
пријаву на оглас приложи следећу документацију, у фотокопији: диплому/
уверење о завршеном факултету; потврду/уверење о положеном траженом
стручном испиту; дозволу за рад - лиценцу издату од надлежног органа или
решење о упису у Комору; кратку биографију са контакт адресом и телефоном. Пријаве се подносе поштом на наведену адресу болнице. Пријаве
поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати
у разматрање.

Опис послова и радних задатака: Учествује у пословима везаним за приступање Европској унији. Учествује у спровођењу обавеза Института у процесу европских интеграција. Учествује у планирању, припреми и реализацији
пројеката који се финансирају из фондова ЕУ у области здравља. Учествује у припреми, спровођењу и праћењу других пројеката финансираних
из међународних извора финансирања. Учествује у остваривању сарадње
са међународним здравственим организацијама и удружењима као и здравственим организацијама и установама других земаља, са хуманитарним и
другим организацијама. Учествује у остваривању сарадње са релевантним институцијама ЕУ и иностраним донаторима. Учествује у остваривању
сарадње са другим међународним институцијама и асоцијацијама (СЗО,
Уницеф и др.). За свој рад одговара шефу Одељења.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ВРАЊСКА БАЊА“

УСЛОВИ: завршен факултет природних или друштвених наука, без обзира
на радно искуство.

17542 Врањска Бања, Краља Петра I 7
тел. 017/546-428

Медицинска сестра - техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа општи смер и положен стручни испит. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на сајту Министарства
здравља РС. Пријаве се подносе поштом или лично на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Уз молбу за пријем у радни однос, кандидати
као доказе о испуњавању услова треба да приложе: оверене фотокопије
дипломе и уверења о положеном стручном испиту за радно место на које
су се пријавили и CV. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за испитивање ваздуха Одељења лабораторија за екотоксикологију при
Центру за хигијену и хуману екологију:

Сарадник

на одређено време до једне године
Опис послова и радних задатака: ради на практичном извођењу рутинских
аналитичких операција под контролом стручног сарадника; преузима материјале за аналитичка испитивања, евидентира и припрема узорке за рад;
припрема узорке и лабораторијску опрему за послове чији су носиоци самостални стручни сарадници и стручни сарадници; обавља друге послове и
задатке из делокруга рада Одељења, а по налогу шефа Одељења.
УСЛОВИ: санитарно-еколошки техничар или хемијски техничар, без обзира
на радно искуство. Пријаве и CV слати на е-mail: veljko_milekic@batut.оrg.
rs или на адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс - сарадник
у Одсеку за испитивање ваздуха“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор
бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 5 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Сајмови
запошљавања
Бесплатна публикација о запошљавању

2. У Одељењу за програмски рад, промоцију здравља у
заједници и социјалну мобилизацију Центра за промоцију
здравља Института:

Стручни сарадник за програмски рад на
промоцији здравља у заједници - здравствени
сарадник
на одређено време до једне године

Опис послова и радних задатака: Учествује у обележавању значајних
датума (и периода) из Календара здравља. Даје препоруке и смернице
за информисање становништва из области здравља и мотивисања становништва за активан однос према здрављу. Учествује у реализацији,
мониторингу, евалуацији програма за мобилизацију заједнице и програмских активности за ниво примарне здравствене заштите. Организује
спровођење програмског рада из области промоције здравља у складу са
актуелним програмима и приоритетима у овој области. Учествује у изради
стручних препорука из промоције здравља за област мобилизације заједнице и промоције здравља. Учествује у организацији, пружа стручно-методолошку помоћ, прати реализацију и оцењује извршење планова рада и
програма завода/института за јавно здравље за националне програме промоције здравља. Учествује у кампањама из Календара здравља. Обавља
и друге послове и задатке из делокруга Одељења по налогу начелника.
УСЛОВИ: дипл. психолог, дипл. педагог, дипл. дефектолог, дипл. социолог
(здравствени сарадник) - филозофски или филолошки факултет, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на е-mail: danijela_priljeva@batut.оrg.rs или на
адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић - Батут“,
Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 5 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на
интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3601-614

Интерни ревизор
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски или други факултет економског смера; звање овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; рад
на рачунару; познавање једног страног језика; предност имају кандидати
који су обављали послове интерне ревизије у систему здравствене заштите. Кандидати уз пријаву подносе неоверене доказе о испуњености услова:
диплому о завршеном факултету, потврду о радном искуству на пословима ревизије или финансијске контроле, фотокопију сертификата за звање
интерног ревизора у јавном сектору.
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Лекар опште медицине

на Клиници за васкуларну хирургију

Лекар опште медицине

на Клиници за анестезију и интензивно лечење
3 извршиоца
УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит, лиценца лекарске коморе или потврда о упису у лекарску комору. Кандидати уз пријаву
подносе неоверене доказе о испуњености услова: диплому о завршеном
медицинском факултету, доказ о положеном стручном испиту, потврду о
упису у лекарску комору. Услов за лекара опште медицине на Клиници за
анестезију и интензивно лечење: после испуњених услова за упис специјализације запослени је дужан да упише специјализацију из анестезије и
реаниматологије.
ОСТАЛО: Пријаве доставити у затвореној коверти, са назнаком радног места за које се конкурише, на наведену адресу Института. Пријаве се подносе до 12,00 часова последњег дана истека рока, без обзира на начин
достављања.

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

1. Медицинска сестра - техничар

на одређено време, најдуже до 12 месеци
2 извршиоца

2. Виша медицинска сестра - техничар
на одређено време, најдуже до 12 месеци

УСЛОВИ: За радно место под бр. 1: завршена средња медицинска школа
(IV степен) општег смера, положен стручни испит, без обзира на радно
искуство; за радно место под бр. 2: завршена виша медицинска школа (VI
степен) општи смер, положен стручни испит, без обзира на радно искуство.
Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом: за радно место под бр. 1: фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми (IV
степен), звање: медицинска сестра - техничар, фотокопију уверења о положеном стручном испиту; за радно место под бр. 2: фотокопију дипломе о
завршеној стручној спреми (VI степен) општи смер, звање: виша медицинска сестра - техничар, уверење о положеном стручном испиту. 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.

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ПАЛАНКА

18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Медицинска сестра - техничар општег смера

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради посебне неге детета у
укупном трајању од 365 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора
испуњавати и следеће посебне услове: VI степен стручне спреме, завршена
виша медицинска школа одговарајућег смера или IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа општег смера, положен стручни
испит за одговарајући степен стручне спреме. Уз пријаву на оглас приложити: диплому о стручној спреми и уверење о положеном стручном испиту који се достављају у оригиналу или у овереним фотокопијама. Рок за
подношење пријава на оглас са краћом биографијом је осам дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ и на сајту Министарства здравља
Републике Србије. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„Директору“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА „ШИД“

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

Дипломирани фармацеут

за рад у апотеци Дома здравља Шид
УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет и положен стручни испит, најмање 6 месеци радног искуства по положеном стручном испиту, лиценца.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови‘‘, поштом или лично предати на писарницу Дома здравља Шид.
Уз пријаву на оглас приложити: фотокопију дипломе, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, копију/очитану
личну карту и копију лиценце.

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

Доктор медицине

за потребе Одсека за инвазивну радиолошко-кардиолошку
дијагностику са Пејсмејкер центром, у Служби за
унутрашње болести, на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
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)“.

Медицинска сестра - техничар општег смера

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

ДОМ ЗДРАВЉА

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 23
тел. 018/830-118

Медицинска сестра - техничар (општи смер)
на одређено време ради замене привремено одсутне
раднице

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен стручне спреме, општи смер, положен стручни испит. Као доказе о испуњености ових
услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона, адресом и мејл адресом; оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи - IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар - општи смер; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве на оглас доставити у затвореној коверти
- поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“ или
лично на писарници Дома здравља.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, 8. марта 12
тел. 036/613-450

Сервир

за рад у болничкој кухињи, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
Опис послова: прима и разноси храну од кухиње до трпезарије и до болесника по болесничким собама, врши порционирање хране болесницима,
распоређује храну по оброцима и врсти дијете, стара се о чистоћи посуђа,
врши стерилизацију посуђа, одговоран је за инвентар и бактериолошку исправност прибора за јело, обавља и друге послове по налогу претпостављених и директора.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05...32/13), кандидат мора да испуњава и посебне услове: II или III степен, угоститељска школа, смер за конобаре. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној угоститељској школи - смер за конобаре, потврду о радном искуству у
струци, европски CV на српском језику. Пријаве са документацијом доставити лично или препорученом поштом, на адресу: Специјална болница за
интерне болести Врњачка Бања, 8. марта 12, 36210 Врњачка Бања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства здравља РС.
Плаћање ће се бити у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и
исплату плата запослених у јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 44/01,
15/02...79/09). Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана
од дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати који не
буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације. За све
информације обратити се на број телефона: 036/613-450.

„ХЕДЕРА“
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА
22204 Шид, Алексе Шантића бб
тел. 022/715-801

Фармацеутски техничар

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови‘‘.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

Пољопривреда и ветерина
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА ДОО СЈЕНИЦА
36310 Сјеница, Трг Светозара Марковића бб

Конкурс објављен 14.05.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радна места: менаџер за финансије и развој,
асистент администрације, дипломирани инжењер пољопривреде
за сточарство, пољопривредни техничар сточарске производње,
руковалац пољопривредне механизације, чистачица/хигијеничарка. Остали део конкурса је непромењен.

„ЕКО - СУБ ДДД“ ДОО

24000 Суботица, Иванградска 2
тел. 063/500-816

Дипломирани инжењер пољопривреде заштитар биља за ДДД послове
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер пољопривреде, смер за заштиту биља, возачка дозвола „Б“ категорије, мађарски језик
- виши - конверзацијски ниво, рад на терену, рад у сменама. Радне биографије (CV) слати на e-mail: ekosub@ekosub.rs или се јавити на број телефона: 063/500-816. Оглас је отворен до попуне радног места.

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
„СВИЛАЈНАЦ“
35210 Свилајнац, Синђелићева 48
тел. 035/312-141, 311-874

Директор
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен стручне спреме, пољопривредне или економске струке - пољопривредни или економски факултет,
радно искуство од најмање 3 године на руководећем радном месту, поседовање организационих способности и смисао за предузетништво, као
и да кандидат није руководио фирмама које су отишле у стечај, да није
осуђиван за кривична дела против привреде и службене дужности за које
су наступиле правне последице, док те последице трају, да се писмено
изјасни и да достави програм и развојна опредељења Задруге, као и да је
упознат са стањем у Задрузи. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс достављати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302
Конкурс објављен 30.04.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: дипломирани дефектолог, уз пробни рад од три месеца. Остали део конкурса је непромењен.

Обука за активно
тражење посла
Информисаност
сигурност
самопоуздање
Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека,
посао се тражи
11.06.2014. | Број 573-574 |
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11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел/факс: 011/2422-178

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Професор струковних студија за ужу научну
област Математика и рачунарство

Услови за пријем у радни однос

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен математички факултет,
научни назив доктора наука и способност за наставни рад.

Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог
члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3)
овог члана прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа
утврди да не испуњава услове из става 1 овог члана или ако
одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи на захтев директора.

Бе о г ра д
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

11000 Београд, Хаџи Милентијева 62
тел. 011/2433-025

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања; да кандидат поседује лиценцу, односно положен стручни испит за
наставника, педагога или психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има обуку и положен испит за директора школе; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу, потврду о радном искуству на пословима оберазовања
и васпитања, уверење издато од надлежног суда којим се доказује да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница (не
старије од шест месеци), кратак преглед кретања у служби са биографским
подацима, прилоге којима кандидат доказује своје стручне, организаторске
и друге квалитете, са предлогом програма рада директора школе.
Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност. Лекарско
уверење доставља кандидат кога је школски одбор изабрао за директора
школе. Документа која нису оверена неће се узимати у разматрање. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
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Предавач струковних студија за ужу научну
област Архитектура
на одређено време до пет година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен грађевински факултет,
научни назив магистра техничких наука из области архитектуре и способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене Законом о високом образовању - члан 63 став 2 и нормативним
актима школе. Уз пријаву приложити: биографију, списак радова, радове
и оверене преписе свих диплома (факултета, магистратуре, доктората), на
адресу школе.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2404-827, 2411-472, 2404-126
факс: 011/2423-411

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; за директора школе може да буде
изабрано лице које има 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 90/80), а почев од 10.09.2005. године; високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да
испуњава услове за наставника средње стручне школе за подручје рада
геодезија и грађевинарство, за педагога и психолога школе; 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 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. Директор школе се бира на период од четири године и нема
ограничења за поновни избор. Мандат директора почиње да тече од дана
ступања на дужност. Директору школе мирује радни однос за време првог
изборног периода на радном месту са кога је изабран.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке,
односно радну биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу (дозволи за рад), оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за директора, потврду о раду у области образовања,
уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; уверење да против кандидата није покренута истрага и оптужница код надлежног суда, остала документа која могу
послужити приликом доношења одлуке о избору којима кандидат доказује
своје стручне, организационе и друге квалитете.
Документација која се доставља не може бити старија од 6 месеци. 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
неће разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе, тел. за информације: 011/2411-472.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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КРИМИНАЛИСТИЧКО - ПОЛИЦИЈСКА
АКАДЕМИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник у звању редовног или ванредног
професора за ужу научну област Примењена
математика, за наставне предмете: Математика
и Криптологија

Ванредни професор за ужу научну област
Токсиколошка хемија

11080 Београд - Земун, Цара Душана 196

УСЛОВИ: завршене основне студије - електротехнички факултет или
факултет природно-математичких наука, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Софтверско инжењерство, за наставни
предмет: Пројектовање и моделовање
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - електротехнички факултет, технички
факултет, факултет природно-математичких наука или факултет организационих наука, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне
области и способност за наставни рад.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Хемијско инжењерство, за наставни
предмет: Увод у хемију
на период од 5 година

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

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба
да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом
образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим
условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана
објављивања.

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

УСЛОВИ: завршене основне студије - хемијски смер на факултету природно-математичких наука или хемијски смер на факултету техничко-технолошких наука, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне
области и способност за наставни рад.

Конкурс објављен 04.06.2014. године у публикацији „Послови“,
исправља се за радно место: наставник страног језика за ужу
научну област Енглески језик, на одређено време од 5 година,
тако што треба да стоји: наставник страног језика за ужу научну
област Енглески језик, на одређено време. Остали део конкурса
је непромењен.

Наставник у звању наставника страног језика
за ужу научну област Енглески језик - Енглески
језик - општи део

11000 Београд, Крупањска 3
тел. 011/3066-408

УСЛОВИ: завршене основне студије - филолошки факултет (енглески језик)
стечено високо образовање првог степена, објављени стручни радови у
одговарајућој области и способност за наставни рад.

Наставник предмета: Пројектовање, Нацртна
геометрија, Грађевинске конструкције,
Перспектива и техничко цртање

на период од 4 године

Наставник у звању наставника страног језика
за ужу научну област Енглески језик - посебни
део
на период од 4 године

УСЛОВИ: завршене основне студије - филолошки факултет (енглески
језик), стечено високо образовање првог степена, објављени стручни радови у одговарајућој области и способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13) и Статута Криминалистичко - полицијске академије. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију,
уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених, уверење да није под истрагом (које није старије од шест месеци), диплому (уверење о високој стручној спреми), диплому или уверење
о стеченом одговарајућем стручном, академском, односно научном називу,
списак научних и стручних радова, као и по један примерак тих радова.
Пријаве са биографијом и траженим доказима о стеченом образовању достављају се Криминалистичко-полицијској академији, у року од 8 дана од
дана објављивања, на адресу: Цара Душана 196, 11080 Земун.
Пријаве поднете по истеку рока и пријаве без потребних доказа неће се
разматрати.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН

са 34 сати недељно (85% радног времена)

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у складу са чл. 8 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008,
5/2011, 8/2011 и 9/2013); 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 доставити: оверену фотокопију дипломе, доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педгошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праке у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (као доказ о испуњености овог услова кандидат
који има положен стручни испит или испит за лиценцу подноси оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу,
а кандидат који је у току студија положио испите из педгогије и психологије као доказ подноси уверење факултета да је у току студија положио
испите из ових предмета), извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију), уверење о држављанству Републике Србије, доказ о
знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на ком се остварује
образовно-васпитни рад). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.
Предвиђена је психолошка процена способности кандидата које директор
изабере у ужи избор, за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса доставити на наведену адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“ или предати непосредно у секретаријату школе, радним данима,
од 11,00 до 13,00 часова. Неблаговремене пријаве на конкурс, као и пријаве са непотпуном и неовереном документацијом, неће се разматрати.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО БУХА“

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

Књижничар - медијатекар

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, да кандидати имају одговарајуће образовање - завршена гимназија, 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 доказе о испуњавању услова
за радно место на које конкуришу: 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 прибавља школа по службеној дужности.
Пријаве са потпуном документацијом послати на адресу школе, у року од 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати у поступку избора кандидата.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 90
тел. 011/8721-375

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 8 став 2, чл. 59 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да има 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, односно образовање стечено 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 и подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране и хемија - неметали, за педагога и психолога; дозвола за рад - положен стручни испит за
лиценцу за наставника, педагога или психолога; обука и положен испит за
директора установе - након доношења подзаконског акта који ће прописати програм обуке, програм испита, начин и поступак полагања испита
за директора од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 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 образовања; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ о
испуњености подноси се пре закључења уговора о раду); да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
школа); држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Директор се бира на период од четири године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању (не старије од шест месеци), оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (не старије од шест месеци), оверен препис/фотокопију уверења
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, оверен препис/фотокопију уверења о држављанству
(не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење
суда да није под истрагом, нити да је против кандидата подигнута оптужница (не старије од шест месеци), оверен препис/фотокопију доказа о дужини
рада у установи образовања и васпитања, оквирни план за време мандата (факултативно), доказе о поседовању организационих способности
(факултативно).
Пријаве са доказима слати у року од 15 дана од дана објављивања, на
адресу: Школа за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“,
Милије Станојловића 30, Умка, са назнаком: „За конкурс за директора
Пољопривредно-хемијске школе - не отварај“ или лично у просторијама
школе.
Потребне информације у вези са конкурсом могу се добити на број телефона: 011/8026-856. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Олигофренологија
на одређено време од три године

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Кривично право
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет, просечне оцене на студијама првог степена најмање осам, као и да кандидат
испуњава услове предвиђене чл. 73 став 8 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010, 93/2012 и 89/2013) и услове предвиђене Статутом Факултета. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, библиографија (са копијом радова), оверене
копије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом. Рок за подношење
пријава је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се Факултету
за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Високог Стевана 2, у року од 8 дана од дана објављивања.

РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Ђушина 7

а) Ванредни професор за ужу научну област
Водоснабдевање и менаџмент подземних вода
на одређено време од 5 година

б) Ванредни професор за ужу научну област
Палеонтологија
на одређено време од 5 година

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

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Краљице Марије 16
Оглас објављен 28.05.2014. године у публикацији „Послови“,
исправља се у делу УСЛОВИ за радно место: сарадник у звању
асистента за ужу научну област Математика - Рачунарство, на
одређено време од 3 године, и исправно треба да гласи: УСЛОВИ:
завршен математички факултет - VII/1 степен стручне спреме и
други услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и
чланом 120 Статута Машинског факултета. У осталом делу оглас
је непромењен.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће научне
области, способност за наставни рад.

Оглас објављен 04.06.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: доцент за ужу научну област Теорија права и државе, предмети: Увод у право и Аутономно право,
на одређено време од пет година. У осталом делу оглас је непромењен.

на одређено време од 5 година

11000 Београд, Булевар краља Александра 67

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Наставник за избор у звање и на радно место
доцента или ванредног професора за ужу
научну област Крмно биље и травњаци
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће научне
области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно место
доцента или ванредног професора за ужу
научну област Опште виноградарство
на одређено време од 5 година

11000 Београд, Краља Петра 4
тел. 011/3281-251

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће научне
области, способност за наставни рад.

Наставник у звање ванредног професора за
ужу уметничку област Керамика, предмети:
Керамички дизајн 1, 2 и 3 и Керамички дизајн

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

на период од пет година

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

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

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

Наставник за избор у звање и на радно место
доцента или ванредног професора за ужу
научну област Посебно ратарство
на одређено време од 5 година

Бесплатна публикација о запошљавању

„ТЕХНОАРТ‘‘ БЕОГРАД
ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ
11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2415-556

Административни радник у рачуноводству

на одређено време преко 60 дана, економски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар; 1) стечено одговарајуће образовање; 2) да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 3) држављанство Републике Србије.
Докази о испуњености услова из тачака 1 и 3 подносе се уз пријаву на
конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља школа. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене,
недопуштене, наразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, одбацују се закључком против кога није
допуштена посебна жалба.

Бор
ОШ „12. СЕПТЕМБАР“

19250 Мајданпек, Пролетерска 49
тел. 030/581-057

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: услови у складу са чл. 8 став 2, чл. 59, 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13): одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника те врсте школе и подручја
рада, за педагога и психолога - 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 те врсте школе и подручја рада, педагога и психолога; дозвола за рад
(лиценца за наставника, психолога или педагога, односно положен стручни
испит); обука и положен испит за директора установе; најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
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зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), оверену копију
дипломе о стеченом образовању, оверену копију документа о положеном
стручном испиту - лиценци, потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања и копију
радне књижице. Документација се доставља у оригиналу или оверене
фотокопије. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - прибавља школа. Доказ да кандидат
поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Уверење о положеном испиту за директора школе се не прилаже, али је
кандидат који буде изабран за директора дужан да наведени испит положи
у року од годину дана од дана ступања на дужност, у складу са одредбама
Закона о основама система образовања и васпитања. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 030/581057. Пријаве са доказима и одговарајућим документима достављају се у
затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс за директора“, лично или
поштом, на горенаведену адресу.

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
19210 Бор, Краља Петра I 10
тел. 030/432-469

Библиотекар

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: дипломирани
библиотекар - информатичар, професор, односно дипломирани филолог
језика и књижевности, професор, односно дипломирани филолог за општу
књижевност са теоријом књижевности, професор разредне наставе, професор језика и књижевности, односно књижевности и језика, смер за библиотекарство, професор, односно дипломирани филолог књижевности и
језика, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности,
професор српског језика и књижевности, професор српске књижевности и
језика са општом књижевношћу, професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност,
мастер библиотекар - информатичар, мастер филолог (главни предмет/
профил библиотекарство и информатика), мастер професор језика и књижевности (главни предмет/профил библиотекарство и информатика).

Спремачица

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана
УСЛОВИ: завршена основна школа, са или без радног искуства, држављанство РС, општа здравствена способност.
ОСТАЛО: Уз одговарајуће образовање, кандидати треба да испуњавају следеће услове: 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; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да доставе: доказ о стручној спреми (диплому о стеченом степену стручне спреме, односно сведочанство о завршеном основном образовању), извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству (не старије од шест месеци). По истеку рока за пријављивање за радно место библиотекара биће обављена претходна психолошка
процена способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду. Сва
потребна документа подносе се у оригиналу или у овереном препису. Рок
за пријаву је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се
подносе на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
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Чач ак
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339

Васпитач

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: VI, VI/2, VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања.
Поред општих законом предвиђених услова, кандидат мора да испуњава и
следеће посебне услове: васпитач који је стекао образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије), према прописима који уређују
високо образовање; на основним студијама у трајању од најмање четири
године или васпитач са стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад у образовној установи; 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. Уз пријаву поднети: оверен препис
(фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење о здравственој
способности. Уверење о неосуђиваности прибавља установа. Фотокопије
докумената морају бити оверене, документација не старија од 6 месеци.
Пријаве слати на наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања,
са назнаком: „Конкурс за васпитача“.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-700

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Примењене рачунарске науке и
информатика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања; студент
докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном
просечном оценом најмање осам и радно искуство од три године на пословима асистента у области информационих технологија. Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Статутом Факултета техничких наука. Уз пријаву приложити: биографију, доказ о школској
спреми, одговарајући доказ надлежног органа у погледу неосуђиваности
у смислу члана 62 став 4 Закона о високом образовању и чл. 125е став 1
Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и стручних радова, као
и саме радове. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“
32240 Лучани, 4. децембар 35
тел. 032/817-412

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања; одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон), за наставника основне школе,
педагога или психолога школе; да има дозволу за рад; обуку и положен
испит за директора установе; најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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 није под истрагом; држављанство Републике Србије; услови
из члана 120 Закона. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању којим доказује испуњеност услова за наставника основне школе,
педагога или психолога, оверен препис - фотокопију уверења о положеном
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стучном испиту, односно лиценци, потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци), уверење да кандидат
није осуђиван у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона - прибавља школа, уверење надлежног суда да се не води истрага ни за које
кривично дело (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе. Директор се бира на период од 4 године. Мандат
директора тече од дана ступања на дужност. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса доставити поштом на адресу школе или лично, са назнаком: „Конкурс за директора школе“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

Г њ и л ане
ОШ „МЛАДЕН МАРКОВИЋ“
Витина
38263 Врбовац

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), почев од 10.
септембра 2005. године, за наставника те врсте школе, педагога или психолога, поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет, односно десет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; непостојање дискриманаторног понашања утврђеног
у складу са законом. Рок за пријављивање на поновљени конкурс је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс приложити:
доказ о држављанству - не старији од 6 месеци; оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном
искуству; лекарско уверење - не старије од 6 месеци; извод из казнене
евиденције МУП-а и суда (не старије од 6 месеци); оригинал или оверен
препис извода из матичне књиге рођених; преглед кретања у служби са
биографским подацима; доказе о својим организационим и стручним способностима. Ближе информације могу се добити код секретара школе или
лично у школи. Пријаве слати на адресу школе или лично доставити школи.

Ја г о д ина
ИСПРАВКА КОНКУРСА
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2
тел. 035/401-170

Конкурс објављен 28.05.2014. године у публикацији“Послови“,
исправља се у ставци 7, у делу УСЛОВИ, тако да исправљени текст
гласи: УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки факултет,
одсек за енглески језик, способност за наставни рад, најмање 5
година радног искуства у високошколским установама, завршене
мастер студије из одговарајуће области. У свему осталом конкурс
је непромењен.

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

Сарадник у звање и на радно место асистента
за ужу област Специјално педагошке и
психолошке науке (интерполарни ниво)
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, одељење - група за психологију,
студент докторских студија психологије који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање осам, смисао за наставни
рад, непостојање сметњи из члана 62 став 4 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05...89/13), као и општи и посебни услови утврђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета. Уз пријаву на
конкурс поднети: оверене фотокопије диплома о завршеним претходним
нивоима студија са доказом о просечној оцени, уверење (потврду) о статусу студента докторских студија, биографију са подацима о досадашњем
раду, списак објављених стручних и научних радова, као и саме радове,
доказ о непостојању сметњи из члана 62 став 4 Закона о високом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и друге
доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Рок за подношење пријава
је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“
35230 Ћуприја, Брегалничка бб

Конкурс објављен 21.05.2014. године у публикацији „Послови“, за
радно место: медицинска сестра, поништава се у целости.

К икин д а
ОШ „КИШ ФЕРЕНЦ“
ТРЕШЊЕВАЦ - ОРОМ

24426 Трешњевац, Маршала Тита 62

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе или за педагога
или психолога (члан 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања), на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да поседује дозволу за рад; обуку и положен испит за директора; најмање пет година радног стажа у области 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 остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да достави: кратку биографију, уверење о држављанству, диплому или оверену
фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију о положеном стручном испиту, доказ о положеном испиту за директора, потврду
о радном стажу, доказ о познавању мађарског језика (језик на ком се остварује образовно-васпитни рад). Уверење о некажњавању школа ће прибавити службеним путем. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат,
пре закључивања уговора о раду.
Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у обзир.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДАНИЦА ЈАРАМАЗ“

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

38220 Косовска Митровица, Чика Јовина 4
тел. 028/422-890

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања из члана 8 став 2 и
став 3 Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача
или стручног сарадника (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; високо образовање стечено на основним студијама у трајању од четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање
дозволе за рад (лиценце); положен испит за директора установе (пошто
надлежно министарство још није донело правилник којим се ближе уређује
полагање испита за директора, изабрани кандидат биће обавезан да испит
положи у року који буде утврђен правилником); поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом (доказ се подноси пре
закључења уговора о раду); поседовање држављанства РС; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
установа); најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; за директора може
бити изабран и васпитач који уз испуњеност осталих услова има одговарајуће образовање за васпитача из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама
првог степена, студијама у трајању од три године или више образовање) и
најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор
се бира на период од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном
искуству, преглед кретања у служби са биографским подацима, подацима
о стручном и радном усавршавању и оствареним резултатима рада. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за
директора“. Ближе информације о конкурсу могу се доставити код секретара установе, на број телефона: 028/422-890.

У служби
клијената

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-998

Наставник у звање редовног или ванредног
професора за уже научне области Производно
машинство и индустријски инжењеринг
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013),
Статута Факултета инжењерских наука у Крагујевцу и Правилника о начину
и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о
стеченом докторату из одговарајуће научне области, биографију, списак
стручних и научних радова, као и саме радове и уверење надлежног органа
да кандидат није осуђиван за кривично дело. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана.

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
„ТОЗА ДРАГОВИЋ“
34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 25
тел. 034/6333-237

Директор

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуни следеће услове: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, да испуњава услове за наставника стручне
школе за подручје рада: трговина, угоститељство, туризам, текстилство и
личне услуге, за педагога и психолога, да има дозволу за рад (стручни
испит - испит за лиценцу), обуку и положен испит за директора установе,
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, да 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом доставити: оверену копију дипломе о
завршеном одговарајућем високом образовању, оверену копију уверења о
положеном стручном испиту за лиценцу (дозволи за рад), потврду о годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања, уверење о
државнљанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, дозволу за рад директора, уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Доказ о
савладаној обуци и положеном испиту за директора установе се не прилаже, јер надлежни министар није донео подзаконски акт о полагању испита
и стицању лиценце за директора школе.
Изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за
директора. Уверење о неосуђиваности прибавља школа, а лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријава
са доказима подноси се поштом на адресу школе или се лично предаје
секретаријату. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

34000 Крагујевац, Букурешка бб
тел. 034/370-112

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе мора да испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о
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основама система образовања и васпитања, за наставника основне школе,
педагога или психолога, да има дозволу за рад за наставника, педагога или
психолога, 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 - доказ не
старији од 6 месеци, доставља се пре закључења уговора о раду, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - доказ
прибавља школа, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад, изабрани директор који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана
ступања на дужност. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе мора до поднесе: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (дозвола за рад за наставника, педагога или
психолога), доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад
у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику),
доказ о радном искуству на пословима образовања и васпитања, уверење
о држављанству Републике Србије - не старије од шест месеци, извод из
матичне књиге рођених - не старији од шест месеци, а уколико је извод са
холограмом - исти има трајну важност, радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и организаторским способностима, оквирни план
рада за време мандата. Пријаве на конкурс подносе се у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс“, препорученом поштом или непосредно
школи на горенаведену адресу, број телефона: 034/370-112, лице за контакт: Драган Стојадиновић, секретар школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријаве је 15
дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

34000 Крагујевац, Букурешка бб
тел. 034/370-112

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у складу са Правилником о врсти и
степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012); 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 и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе којом се доказује да кандидат поседује одговарајућу
школску спрему, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци) и извод из матичне књиге рођених. У поступку одлучивања
о избору наставника врши се претходна провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Кандидат који буде изабран дужан је да пре потписивања уговора о раду школи достави лекарско уверење. Фотокопије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа неће се узимати у обзир, а неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

ОШ „ЈУЛИЈАНА ЋАТИЋ“
34323 Страгари
тел. 034/522-101

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 8 ставом 2 и чланом 120 Закона о основама
система образовања („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, на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; најмање пет година рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; положен стручни испит
- лиценца за наставника, педагога или психолога; 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 васпи-

Бесплатна публикација о запошљавању

тања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; обука и
положен испит за директора школе; држављанство Републике Србије. Као
доказе о испуњавању прописаних услова, уз пријаву на конкурс - пропратно писмо, кандидати прилажу следећу документацију (у оригиналу или у
овереној фотокопији): диплому о стеченом високом образовању, уверење
о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном стручном испиту - лиценца за наставника, педагога или
психолога, потврду о раду у области образовања, биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе,
доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски
језик (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику). Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа, а доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом такође
прибавља школа, упућивањем кандидата на тестирање у Националну службу за запошљавање. Кандидат који буде изабран, а нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у законском року, након доношења
подзаконског акта Министарства просвете. Директор се бира на период од
четири године. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве са назнаком: „Конкурс за директора“, слати
на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на бројеве телефона: 034/522-101 и 062/8059-146.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО - УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

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

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Енглески језик и лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студије завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за
наставни и научни рад. У звање асистента може бити изабран и магистар
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације (за студенте по старом закону). У поновни избор у звање асистента може бити изабран кандидат који је стекао научни назив доктора наука. Општи и посебни услови
предвиђени су чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Законом о раду („Сл. гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), Статутом Филолошко - уметничког
факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739 од
17.06.2013. године), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а
(бр. 01-4325 од 18.11.2013. године) и Правилником о избору сарадника на
Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014. године) - (www.filum.kg.аc.
rs) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање вишег лектора за ужу научну
област Енглески језик и лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, објављени стручни, односно
научни радови и способност за наставни рад.

Сарадник у звање лектора за ужу научну област
Енглески језик и лингвистика
на одређено време од три године

Сарадник у звање лектора за ужу научну област
Енглески језик и лингвистика
са 50% радног времена, на одређено време од три године

Сарадник у звање лектора за ужу научну област
Шпански језик и лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање и способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), оверене
копије диплома, уверење о уписаним докторским студијама или одлука о
прихваћеној теми докторске дисертације (за кандидате који конкуришу за
радно место асистента), оверена копија извода из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена
чланом 62 став 4 Закона о високом образовању (оверена копија), мишљење
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студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају педагошко
искуство у високошколској установи). Фотокопије докумената морају бити
оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и
документација кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби за
опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије
или поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН ЈЕЛЕНИЋ“
34324 Горња Трнава
тел. 034/832-001

ОШ „ДРАГАН МАРИНКОВИЋ“
36203 Адрани
тел. 036/841-223

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може се пријавити кандидат који поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у закону
испуњава и следеће посебне услове: да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да испуњава услове из члана
59 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13). Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверену копију
дипломе о стеченој стручној спреми, потврду о радном искуству, оверену
копију уверења о положеном стручном испиту, уверење да није осуђиван
за кривична дела која онемогућавају рад у просвети, уверење о држављанству. Поред наведеног, кандидат треба у пријави да наведе и биографске
податке са кратким прегледом кретања у досадашњој служби. Директор
школе се именује на период од четири године. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

К ра љ е в о
ОШ „БАНЕ МИЛЕНКОВИЋ“
36216 Ново Село
тел. 036/631-825

Директор

на мандатни 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 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године, за наставника 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, педагога, стручног сарадника, 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
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уверења о положеном стручном испиту - лиценци, 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), остала
документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Рок
за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати на адресу
школе. Сва обавештења могу се добити на број телефона: 036/631-825.
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Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање
у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 55/2013) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013). На конкурс се могу пријавити кандидати који
поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања: завршено одговарајуће високо образовање (одговарајућа
врста и степен стручне спреме предвиђен чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи); 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; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад; образовање из психолошких и педагошких 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. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Уз
пријаву на конкурс поднети и одговарајућу документацију, којом кандидат
доказује да испуњавају услове предвиђене Законом и Правилником, као и
овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење
о држављанству, уверење (потврда) о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, извод из матичне књиге рођених. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже по
доношењу одлуке. Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене
фотокопије. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И
ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/5150-024

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Менаџмент и пословање
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор економских наука. Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове предвиђене чланом 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС‘‘, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статутом Универзитета
у Крагујевцу (пречишћен текст, број II-01-12 од 09.01.2014.), Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст бр. I-01-13 од 10.01.2014.),
Статутом Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 784
од 07.06.2011. године бр. 444 од 06.09.2012. године бр. 85 од 29.01.2013.
године и бр. 1328 од 23.12.2013.), у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата, као и опште услове за заснивање радног
односа утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС‘‘, бр. 24/05, 61/05, 54/09
и 32/13).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потписан формулар за пријављивање кандидата, као и снимљени фајл формулара на CD-у
(линк: http://www.hit-vb.kg.аc.rs/index.php/конкурси), фотокопије публикованих радова наведених у конкурсном формулару, оверене копије диплома
или уверења о стеченом научном називу, уверење о држављанству, доказе о испуњавању општих предуслова у погледу неосуђиваности утврђених
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чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и чланом 125е Статута Универзитета у Крагујевцу. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс‘‘.

Ле с к о в а ц
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН ЉУБИЋ“
16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Наставник српског језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања, са 94% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане одредбама чл. 8, 120 и
121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр.
11/12 и 15/13): одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
и специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном прсудом 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 језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом кандидат је обавезан да приложи: диплому о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања,
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова (уверење или други одговарајући
документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту, испиту за лиценцу), уверење о
држављанству, уколико кандидат није стекао средње, више или високо
образовање на српском језику, доказ о положеном испиту из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Фотокопије приложених доказа морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Л о зни ц а
ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“
15300 Лозница, Гимназијска 5

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање на студијама другог степена из чл. 8 ст. 2, чл. 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
гимназије, за педагога и психолога; да поседује дозволу за рад (лиценцу);
да има обуку и пложен испит за директора установе, с тим да 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 установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену спосбност за
рад са децом и ученицима - доказ о испуњености овог услова подноси се
пре закључења уговора о раду; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ о испуњености услова прибавља
школа); држављанство РС; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о
завршеном одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозвола за рад), потврду о радном
стажу у области образовања, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке
о избору (биографске податке са прегледом кретања у служби, доказе о
организаторским и другим квалитетима неопходним за обављање послова
директора).
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса достављају се са назнаком: „Конкурс за директора“, на адресу школе, у року од 15 дана од дана
објављивања. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе,
на број телефона: 015/878-635. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 4
тел. 015/876-055

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013), за наставника Средње економске
школе у подручју рада: економија, право, администрација и трговина, туризам и угоститељство, за педагога и психолога; да има лиценцу за наставника, педагога или психолога; савладану обуку и положен испит за директора установе (програм обуке за директора и правилник о полагању испита
за директора школе нису донети од стране Министарства, па ће изабрани
кандидат бити у обавези да у законском року положи испит за директора);
најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања, након
стеченог дговарајућег високог образовања (потврду издаје школа у којој
је кандидат остварио потребне године радног стажа); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ о
испуњености овог услова подноси се приликом подношења пријаве на конкурс за директора школе); да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење издаје СУП - прибавља га школа по
службеној дужности и води као службену тајну); држављанство РС; да зна
српски језик као језик на ком се остварује образовно-васпитни рад школе
(доказује се дипломом о завршеном одговарајућем образовању издатом на
српском језику).
ОСТАЛО: Као доказе о испуњавању услова кандидат уз пријаву подноси: биографију са прегледом кретања у служби, предлог програма рада
школе (визија школа), оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), потврду о радном
стажу у области образовања и васпитања. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања.
Пријаве се предају у канцеларији секретара школе или се шаљу на адресу
школе, у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурсној комисији - конкурс
за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве Школски одбор неће
разматрати.

Ниш
УГОСТИТЕЉСКО - ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
18000 Ниш, Мајаковског 2

Хигијеничар

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: испуњеност услова из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013):
I степен стручне спреме, завршена основна школа. Уз пријаву доставити:
диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (за
удате) - све у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст.
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
школа по службеној дужности. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.
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МАШИНСКА ШКОЛА

18000 Ниш, Шумадијска 1а
тел. 018/4263-101

Наставник програмирања за компјутерски
управљане машине
са 60% радног времена

Наставник технологије за компјутерски
управљане машине
са 40% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, дипломирани инжењер
машинства, мастер инжењер машинства, претходно завршене студије
првог степена - основне академске студије у области машинства; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити, у оригиналу или у овереној
фотокопији: диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених, односно венчаних. Рок за пријаву је 15
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

за рад, обуку и положен испит за директора школе; 3. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Директор школе се
бира на период од четири године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу и уверење
о положеном испиту за директора, потврду о радном стажу у просвети,
биографију са кратким прегледом кретања у служби, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, одговарајуће лекарско уверење,
уверење основног и вишег суда да се не води кривични поступак и истрага
(уверења не смеју бити старија од 6 месеци), оквирни план рада за време
мандата, уверење о испуњавању услова из тачке 3 - прибавља школа, уверење о положеном испиту за директора установе (изабрани кандидат за
директора који нема положен испит за директора дужан је да га положи
у року од годину дана од дана ступања на дужност). Доказ о психичкој,
физичкој и здраственој способности (лекарско уверење) - изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Сва потребна обавештење могу се добити од секретара
школе, на број телефона: 020/821-110. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

Н о в и Паза р
ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је стекао одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника те врсте школе и подручја рада
(послове наставника може обављати дефектолог, односно дипломирани,
односно специјалиста дефектолог општег, олигофренолошког, соматопедског и логопедског смера), односно за педагога или психолога; 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
децом и ученицима.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да поднесе: биографију, оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених/венчаних (оверену копију),
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 („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/2011, 55/2013). Пријаве на конкурс са потребним доказима о испуњавању услова подносе се лично или препорученом поштом, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за директора“. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“

36309 Рибариће, тел. 020/821-110

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1. одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису које уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, најмање пет година радног искуства на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, дозволу
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб
тел. 020/338-420

Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну област Немачки језик и књижевност
на одређено време

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Босански језик
у трајању од пет година

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Рачунарство и информатика
у трајању од пет година

Асистент за ужу научну област Енглески језик и
књижевност
у трајању од три године

Сарадник у настави за ужу научну област
Рачунарство и информатика
у трајању од једне године

Сарадник у настави за ужу научну област
Енглески језик и књижевност
у трајању од једне године
3 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област
Немачки језик и књижевност
у трајању од једне године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област
Босански језик и књижевност
у трајању од једне године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област
Српски језик и књижевност
у трајању од једне године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за кандидате предвиђени су одредбама Закона о високом
образовању, Статутом и Правилником о избору у звања на Универзитету у Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс поднети: биографију, оверене
фотокопије диплома о завршеним основним, мастер/магистарским и докторским студијама, оверену фотокопију претходног избора у звање, списак
објављених радова и радове, уџбеничку литературу и сл. Пријаве се подносе правној служби Универзитета, Димитрија Туцовића бб, Нови Пазар.
Образац захтева за пријаву на конкурс за избор у звање и заснивање радног односа може се преузети на сајту Универзитета у Новом Пазару: www.
uninp.еdu.rs. Непотписане, неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

Н о в и Са д
ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

21426 Вајска, Бач, Маршала Тита 33
тел. 021/775-873

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) - наставник, васпитач и стручни сарадник који је стекао одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и чла-

Бесплатна публикација о запошљавању

ном 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању, односно уверење о завршеним студијама,
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за директора
(лиценца за директора - изабрани директор који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања
на дужност), доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или
уверење о држављанству, не старије од шест месеци), доказ да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(кандидат подноси својеручно потписану изјаву о неосуђиваности, а школа
по службеној дужности за изабраног кандидата прибавља горенаведени
доказ), потврду о радном стажу од стране послодавца - најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, лекарско уверење (не старије од шест месеци),
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да познаје језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе или на број телефона: 021/775-873, радним
даном, од 07,00 до 14,00 часова.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
21460 Врбас, Маршала Тита 118
тел/факс: 021/706-431
е-mail: оmsvrbas@open.telekom.rs

Конкурс објављен 14.05.2014. године у публикацији „Послови“, за
радно место: директор, на период од четири године, поништава
се у целости.

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

Доцент за ужу научну област Tеатрологија
на одређено време 5 година, са 30% радног времена

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из поља друштвено-хуманистичких
наука, ужа научна област Театрологија. Кандидати треба да испуњавају
услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 44/2010 и 93/2012), Статутом Академије уметности и Правилником о
ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду
(Минимални критеријуми за поље друштвено-хуманистичких наука). Закон
о високом образовању, Статут Академије уметности и Правилник о ближим
условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs - у секцији
„Наставници - Конкурси“).
ОСТАЛО: Потребна документа: пријава на конкурс, оверена фотокопија
дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о некажњавању прибављено од
МУП-а (не старије од 6 месеци), лична карта (фотокопија или очитана биометријска лична карта), попуњен образац биографских података (Образац
1А НАУКА) који се налази на сајту Академије уметности (www.аkademija.
uns.аc.rs у секцији „Наставници - Конкурси“) - приложен у штампаној и
електронској форми (CD) и остали докази о испуњавању услова радног
места у складу са Минималним критеријумима за поље друштвено-хуманистичких наука Правилника о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду. Рок за пријаву је 15 дана. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњавању услова достављају се на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Сарадник у звање асистента за ужу област
Производни системи, организација и менаџмент
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, област инжењерски менаџмент,
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких наука у Новом Саду.
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Асистент за ужу област Примењене рачунарске
науке и информатика

Сарадник у настави за информатику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, област електротехника и рачунарство, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим
актима Факултета техничких наука у Новом Саду.

УСЛОВИ: мастер инжењер електротехнике и рачунарства, завршене студије са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао
за наставни рад.

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 сваки конкурс посебно. Комисија ће разматрати само
благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 15 дана.

ОСТАЛО: Услови за избор предвиђени су Законом о високом образовању,
Статутом, Правилником о систематизацији радних места и Правилником
о ближим условима и поступку за избор у звање наставника и сарадника.
Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене копије диплома о
високом образовању и дипломе о научном звању мастер, списак научних
радова. Пријаве се подносе у року од 5 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Ближе информације могу се добити на број телефона:
021/4893-611 или на е-mail: zorka.cicic@еducons.еdu.rs.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068
Конкурс објављен 04.06.2014. године у публикацији „Послови“, за
радно место: наставник у звање доцента за ужу област Мехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системи, са 50%
радног времена, мења се у погледу радног времена, и треба да
стоји: са 5% радног времена.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068
Конкурс објављен 04.06.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: наставник у звање предавача за ужу
област Електроенергетика, са 50% радног времена.

УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“

21208 Сремска Каменица, Војводе Путника 87
тел. 021/4893-604

Сарадник - асистент за монетарну економију и
финансије
на период од 3 године

УСЛОВИ: магистар економских наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације или мастер економиста студент докторских студија, завршене
студије са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао
за наставни рад.

Сарадник - асистент за менаџмент
на период од 3 године

УСЛОВИ: магистар наука из научног поља друштвено-хуманистичких или
природно-математичких наука коме је прихваћена тема докторске дисертације или је студент докторских студија из области економских наука, завршене студије са укупном просечном оценом најмање осам и који показује
смисао за наставни рад.

Сарадник - асистент за маркетинг и менаџмент
на период од 3 године

УСЛОВИ: магистар економских наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације или мастер економиста студент докторских студија, завршене
студије са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао
за наставни рад.

Сарадник - асистент за социологију и
политикологију
на период од 3 године

УСЛОВИ: магистар социологије коме је прихваћена тема докторске дисертације или мастер социолог студент докторских студија, завршене студије
са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за
наставни рад.

32

| Број 573-574 | 11.06.2014.

на период од 12 месеци

Пан ч е в о
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРЕДРАГ КОЖИЋ“

26224 Дубовац, Цара Лазара 94
тел. 013/767-081
Конкурс објављен 30.04.2014. године у публикацији „Послови“, за радно место: директор, на мандатни период од 4 године,
поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

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

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 59 став 2 и 5,
чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да испуњава услове: за наставника основне школе, педагога или психолога са одговарајућим високим образовањем, 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 четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године; да има дозволу за рад (лиценцу) за
наставника основне школе, педагога или психолога, обуку и положен испит
за директора установе, најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 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 следеће доказе: CV (биографске
податке), оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту (дозволи за рад), потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, са подацима
о пословима и задацима које је обављао - оригинал или оверена копија,
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (подноси се након доношења одлуке о избору директора),
уверење о држављанству РС - оригинал или оверена копија (не старије од
шест месеци), 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 по службеној дужности), извод
из матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија. Пријава која не
садржи доказ о обуци и положеном испиту за директора сматраће се потпуном, јер програм обуке за директора школе и подзаконски акт којим се
регулише ова материја нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања
на дужност, тј. од дана доношења подзаконског акта. Пријава на конкурс са
доказима о испуњавању услова доставља се лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“, у року од 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе и на бројеве телефона: 013/331-380, 318-859.
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ОШ „2. ОКТОБАР“

26322 Николинци, Главна 42
тел. 013/655-135, 655-196
e-mail: оsnikolinci@open.telekom.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора мора да испуњава услове прописане чл.
8 став 2 и 3, чл. 59 став 5 и 6 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13):
одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 и 3 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 високог образовања или најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог вишег 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;
знање румунског језика.
ОСТАЛО: Уз потписану пријаву кандидат подноси: 1. оригинал или оверен препис дипломе о одговарајућем високом образовању; 2. оригинал или
оверен препис уверења о положеном стручном испиту - испиту за лиценцу;
3. потврду о радном стажу у образовању; 4. доказ о обуци и положеном
испиту за директора установе; 5. уверење да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 6. уверење о држављанству РС; 7.
извод из матичне књиге рођених; 8. лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 9. доказ о
знању румунског језика. Документа под редним бр. 5, 6, 7, 8 не смеју бити
старија од шест месеци (осим уколико је извод из матичне књиге рођених трајан). Пријава која не садржи доказ о обуци и положеном испиту за
директора сматраће се потпуном, јер ће изабрани кандидат бити у обавези
да положи испит у року од годину дана од дана ступања на дужност. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
се достављају на адресу школе.

Пож аревац
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУДЕ ЈОВИЋ“

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117
тел/факс: 012/250-119

Наставник разредне наставе

на одређено време преко 60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Васпитач

на одређено време преко 60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат је обавезан да поред писаног захтева за пријем у радни однос, основној школи достави следећа документа: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о
неосуђивању из основног суда, уверење да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (документ из МУП-а - извод из
КЕ, прибавља школа); диплому или уверење о стеченом високом, односно
вишем образовању (VII/1, односно VI степен стручне спреме - одговарајуће
врсте занимања), уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, односно уверење о здравственом
стању кандидата које се подноси непосредно пре закључења уговора о
раду, уверење или потврда да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Наставник треба да испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2 и 4,
чл. 120, чл. 121 ст. 7, 9 и 10 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) и да има стручну
спрему прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012) и Правилником о организацији и систематизацији послова; васпитач треба да испуњава услове прописане чл. 8 ст. 3 и 4, чл. 120,
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чл. 121 ст. 1, 9 и 10 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) и да има стручну спрему
прописану Правилником о организацији и систематизацији послова. Послове наставника може да обавља лице које је стекло високо образовање на
језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (чл. 121 ст.
7 Закона). Наставник и васпитач мора да има и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина из чл. 8 ст. 4 Закона (чл. 121
ст. 9 Закона). Наставник и васпитач 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 чл. 8 ст. 4 Закона (чл. 121 ст.
10 Закона). Психолошку процену способности кандидата за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. Наведена документа морају бити оригинални или фотокопије оверене у основном суду или општинској управи, не
старије од 6 месеци. Неблаговремени, непотпуни и неуредни захтеви за
пријем у радни однос, односно приложена документа неће се разматрати.
Захтеви за пријем у радни однос са доказима о испуњавању услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
на адресу школе; бројеви телефона за информације: 012/250-119, 250-109
и 250-767.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“

12000 Пожаревац, Кнез Лазара 1, тел. 012/223-396, 226-930
е-mail: оffice@mokranjac.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат за директора школе поседује одговарајуће високо
образовање прописано чланом 8 став 2, чланом 59 и чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања; одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 90/08),
а почев од 10.09.2005. године или 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 ове школе
и подручја рада, за педагога и психолога; 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; држављанство Републике Србије; 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; да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке,
односно радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о
завршеном одговарајућем високом образовању за наставника у овој школи,
односно психолога или педагога (овера не старија од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) за наставника или
стручног сарадника, односно уверења о положеном стручном испиту (овера не старија од 6 месеци), потврду о најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија), лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не старије
од шест месеци, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду), доказ о знању језика на ком се изводи васпитно-образовни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); изабрани
кандидат је дужан 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 (пријава која не буде садржала наведени документ неће се сматрати
непотпуном); уверење суда да није покренута истрага, нити да је подигнута
оптужница за кривична дела из надлежности суда (да није старије од 30
дана); остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке
о избору. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена
чланом 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на адресу школе, са
назнаком: „Конкурс за директора школе“ или лично у секретаријату.
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Сомбор

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ“

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
СА ДОМОМ „ВУК КАРАЏИЋ“

18420 Блаце, Вука Караџића бб
тел. 027/371-373

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања за наставника основне школе, за педагога или психолога из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013) на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године, дозвола за рад (лиценца), обука 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, држављанство 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву са краћом биографијом кандидат је дужан да поднесе:
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем високом образовању, оверену копију 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 (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије - не старије
од 6 месеци, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (подноси изабрани кандидат,
пре закључења уговора). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Смедерево
ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
11300 Смедерево, Балканска 31
тел. 026/4617-378

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање
стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
за наставника основне школе, педагога или психолога, поседовање дозволе за рад (лиценце), 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 кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од четири
године. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу, доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење
о држављанству), потврду о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, доказ о
знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том језику) и радну биографију.
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25000 Сомбор, Радоја Домановића 98
тел. 025/459-081

Дипломирани дефектолог - логопед

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена,
мастер академске студије, специјалистичке академске студије студије или
специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године. Кандидат треба да испуњава опште услове који су
прописани Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Законом о раду. Уз
пријаву кандидат подноси: молбу са назнаком: „За конкурс“, са биографским подацима, доказ да има одговарајуће високо образовање, уверење о
држављанству. Лекарско уверење изабрани кандидат ће доставити школи
пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању прибавља школа по службеној дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у обзир. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

СРЕДЊА
ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА
25000 Сомбор, Хаџића Светића 18
тел. 025/482-586

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има 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 10.09.2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове за наставника средње стручне школе за подручје рада: пољопривреда, производња
и прехрана хране, за педагога и психолога; да има дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту (дозвола за рад), потврду о раду у области образовања, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених. 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. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду
подноси лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 4
тел. 025/421-067

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 90/08), а почев од 10.09.2005. године; на основним студијама
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Наука и образовање
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да кандидат испуњава услове за
наставника средње стручне школе за подручје рада: машинство и обрада
метала, електротехника и саобраћај (друмски саобраћај), за педагога или
психолога школе; 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 има
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању (служи као доказ о
познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад), уверење
о држављанству, оверен препис уверења о положеном стручном испиту
(доказ о поседовању лиценце), потврду о радном стажу (раду у области
образовања и да испуњава услове за горенаведена подручја рада), извод
из матичне књиге рођених, биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора школе, лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси само изабрани кандидат). Школа прибавља уверење да
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

С р е м с ка Мит р о в и ц а
ОСНОВНА ШКОЛА
„РУЖА ЂУРЂЕВИЋ - ЦРНА“

22326 Чортановци, Вељка Влаховића 1
тел/факс: 022/580-009

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које поред законом прописаних општих услова испуњава и следеће посебне услове: да је
држављанин Републике Србије, да поседује високо образовање у складу
са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за
наставника или стручног сарадника основне школе; да поседује лиценцу
за наставника, психолога или педагога; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да је положио испит за директора школе (односно обавеза
да тај испит положи у року од годину дана по ступању на дужност); да
је физички, психички и здравствено способан за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеци и
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело против достојанства личности и морала (члан 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања). Кандидати су дужни да уз пријаву на
конкурс приложе: уверење о држављанству, диплому о стеченој стручној
спреми, лиценцу (или уверење о положеном стручном испиту) за наставника, односно педагога или психолога, потврду о стеченом радном искуству
у области образовања и васпитања од послодавца код ког је то искуство
стечено (потврда 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) или друге доказе о стеченом
радном стажу у области образовања и васпитања и лекарско уверење са
утврђеним физичким, психичким и здравственим способностима за рад са
децом и ученицима, издато у претходних 6 месеци. Сви тражени документи
се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Изабрани кандидат
је обавезан да положи испит за директора школе у законом прописаном
року, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Конкурс је отворен
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве са документацијом и прилозима достављају се на
адресу школе.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕРА МИШЧЕВИЋ“

22306 Белегиш, Краља Петра I 33
тел. 022/361-514, 361-292

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 најмане четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника музичке школе, педагога или психолога (доказ - оверена фотокопија дипломе о
завршеном одговарајућем високом образовању - подноси се уз пријаву на
конкурс у овереном препису); дозвола за рад (лиценца) - положен стручни
испит за наставника, педагога или психолога (доказ о испуњености услова
подноси се уз пријаву на конкурс у овереној фотокопији), обука и положен испит за директора школе (након доношења подзаконског акта који
ће прописати програм обуке, програм испита, начин и поступак полагања
испита за директора, изабрани кандидат биће у обавези да у законском
року положи испит за директора), најмање пет година 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 васпитања - потврду подноси уз пријаву на
конкурс); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима - лекарско уверење (доказ о испуњености услова, не старији од 6 месеци, подноси се пре закључења уговора о раду); да
није осуђиван правноснажном пресудом за 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, не
старији од 6 месеци); да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат поред горенаведених доказа подноси:
биографске податке, односно биографију која ће садржати преглед кретања у служби и предлог рада директора, извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију), остала документа која могу послужити
приликом доношења одлуке о избору. Потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава
услове назначене у конкурсу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова достављају се лично или поштом на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“,
у року од 15 дана од дана објављивања. Сва потребна обавештења могу се
добити код секретара школе, на број телефона: 022/361-514.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22400 Рума, Партизанска бб
тел. 022/478-408, 479-033

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају услове
прописане чл. 8 став 2, чл. 59 став 5 и чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања: да кандидат има одговарајуће високо образовање за наставника ове школе, за педагога и психолога (чл. 8 став 2 Закона - одговарајуће високо образовање на студијама другог степена - мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђено у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да поседује дозволу за
рад (лиценцу), односно положен стручни испит за наставника, педагога
или психолога; да је савладао обуку и да има положен испит за директора
установе (с обзиром да програм обуке за директора школе и Правилник
о полагању испита за директора школе нису донети, нити је Министарство просвете организовало полагање испита за директора школе, пријаве
на конкурс неће се сматрати непотпуним зато што не садрже уверење о
положеном испиту за директора, а 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 одгова-
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рајућег образовања. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе:
биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе, оверену фотокопију дипломе о завршеном високом
образовању, уверење да су држављани Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника,
односно педагога или психолога, потврду о радном стажу на пословима
образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених (нови образац,
оригинал или оверена фотокопија). Лекарско уверење да има одговарајућу
психичку и физичку способност за рад са децом и ученицима (не старије од
6 месеци) - доставља кандидат који је одлуком школског одбора изабран
за директора школе, у року од 3 дана од дана доношења одлуке. Уверење
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (не старије од 6 месеци), прибавља школа пре доношења
одлуке о избору. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве
се достављају на адресу школе, са назнаком: „За избор директора школе“.

Су б о ти ц а
ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ“
24323 Фекетић, Братства бб
тел. 024/738-071

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава следеће услове:
одговарајуће високо образовање (члан 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања) на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије 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 или за педагога или психолога; држављанство Републике Србије; да
поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за директора; пет година
радног стажа у области 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 остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених, у оригиналу или у овереној фотокопији, оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен
препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, доказ о обуци и положеном испиту за директора (изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност), потврду о
радном искуству у области образовања и васпитања, биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора
школе. Доказ о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- школа ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Ближе информације могу се добити на број телефона: 024/738-071.

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

Наставник у свим звањима за ужу научну
област Архитектура и урбанизам
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области архитектуре и урбанизма, радно искуство од 5 година у високом образовању и педагошком раду. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене
одредбама члана 64 Закона о високом образовању, члана 2 Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета Нови Сад, члана 111 Статута Грађевинског факултета
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у Суботици. Уз пријаву на конкурс приложити: кратку биографију, диплому факултета, диплому доктора наука и списак објављених радова и саме
радове у протеклих пет година. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати.
Ближе информације могу се добити на број телефона: 024/554-300. Пријаве са доказом о испуњавању услова слати на горенаведену адресу.

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
24000 Суботица, Јо Лајоша 78
тел. 024/553-175

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13): да поседује одговарајуће високо образовање из члана 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо 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, да поседује
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
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: Директор се бира на период од четири године. Уз пријаву на
конкурс приложити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу,
доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику), потврду о радном
стажу (најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), радну биографију, оквирни план рада за време мандата. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - прибавља школа. Изабрани кандидат
дужан је да савлада обуку и положи испит за директора ради стицања
лиценце за директора на начин и у роковима које пропише министар, а у
складу са чланом 59 Закона о основама система образовања и васпитања.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса подносе се на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс за избор директора школе“ или лично у просторијама секретара
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 024/553-175.

ОИСШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14

Секретар

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник - мастер или
дипломирани правник који је високо образовање стекао на основним студијама у трајању од најмање четири године, према Правилнику о организацији и систематизацији послова и радних задатака (дел. бр. 860-01-9/13).
Поред наведених услова о врсти и степену стручне спреме и општих услова
прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће образовање; 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: Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис - фотокопију
дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике
Србије. Уверење да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
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вично дело из чл. 120 став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, по службеној дужности прибавља школа од надлежног СУП-а.
Лекарско уверење којим се доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима доставиће изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремена и непотпуна документација неће
се разматрати. Пријаве, са назнаком: „Конкурс за секретара школе“, слати
на адресу школе.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Марка Орешковића 16
тел. 024/655-239

Предавач за ужу научну област
Електротехничко инжењерство
на одређено време од 5 година

Предавач за ужу научну област Рачунарско
инжењерство
на одређено време од 5 година

Предавач за ужу научну област Математика и
рачунарство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, научни степен магистра наука из
области за коју се бира. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/2012 и
89/2013), Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника и сарадника и Статутом Високе техничке школе струковних студија у Суботици.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, као
и о академском звању доктора/магистра/специјалиста, списак радова, као
и саме радове (на захтев Комисије), уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених и доказ да кандидат није осуђиван (прибавља се
у МУП-у). Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити
секретаријату школе, на адресу: Висока техничка школа струковних студија, Марка Орешковића 16, Суботица, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „18. ОКТОБАР“

24351 Ново Орахово, Петефи Шандора 9
тел. 024/723-004

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: држављанство РС, одговарајуће високо образовање (члан 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања), на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, да испуњава услове за наставника основне школе или за
педагога или психолога, да поседује дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора, пет година радног стажа у области 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 остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве
се подносе лично, препорученом пошиљком или на начин који омогућава
подношење потпуне документације, сваког радног дана, у седишту школе
(Петефи Шандора 9, Ново Орахово), од 07,00 до 14,00 часова. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених, у оригиналу или у овереној фотокопији; оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен
препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; доказ о обуци и положеном испиту за директора (изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је
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да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност); потврду
о радном искуству у области образовања и васпитања; радну биографију;
доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Доказ
о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - школа ће
прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Ближе информације могу се добити на горенаведени број телефона.

Ша б а ц
ОШ „НАТА ЈЕЛИЧИЋ“

15000 Шабац, Јеле Спиридоновић Савић 5
тел. 015/343-716

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 59 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања; одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
испуњава услове за наставника основне школе и подручја рада, за педагога и психолога; да има дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен испит
за директора установе (с обзиром да програм обуке за директора школе и
правилник о полагању испита за директора школе нису донети, изабрани
кандидат биће у обавези да савлада обуку и положи испит за директора,
на начин и у роковима које пропише министар); 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 (доказ прибавља школа по службеној
дужности); држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Директор школе се бира на мандатни период
од четири године и нема ограничења за поновни избор. Директору школе
мирује радни однос за време првог изборног периода на радном месту са
кога је изабран.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, оригинал, не старији од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал, не старији од 6
месеци); оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту (испиту за лиценцу); потврду да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кандидат доставља доказ издат од
одговарајуће високошколске установе о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; радну биографију са кратким прегледом
кретања у служби. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да достави
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве се достављају на горенаведену адресу школе, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе“ или лично код секретара.

ОШ „МАЈУР“

15353 Мајур, Светог Саве 4
тел. 015/376-215

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став 2, чланом
59 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 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 четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове за наставника основне школе и подручје рада, за педагога и психолога; дозвола за
рад (лиценца), обука и положен испит за директора установе (с обзиром
да програм обуке за директора школе и правилник о полагању испита за
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директора школе нису донети, изабрани кандидат биће у обавези да савлада обуку и положи испит за директора на начин и у року који пропише
министар); 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. Директор школе се бира на мандатни период од четири године и нема ограничења за поновни избор. Директору школе мирује
радни однос за време првог изборног периода на радном месту са кога је
изабран.

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, педагога или психолога; да поседује дозволу
за рад (лиценцу); да има обуку и положен испит за директора установе; да
поседује психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; да поседује држављанство 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; најмање пет година
радног искуства у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од 4 године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе подноси:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту, оригинал или оверену копију потврде да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, оригинал или оверена
копија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија, не старије од 6 месеци), уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику кандидат доставља доказ издат од
одговарајуће високошколске установе о познању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад, биографију са кратким прегледом кретања у
служби, 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 о физичкој, психичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - кандидат прибавља пре
закључења уговора о раду или анекса уговора. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријаве је 15 дана од
дана објављивања. Пријаве се достављају на горенаведену адресу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе
о одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно лиценци за наставника, педагога или психолога, потврду да има најмање пет година рада у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о положеном
испиту за директора школе, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених на новом обрасцу (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци), доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци), биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе. Уверење да кандидат није кажњаван прибавља школа по
службеној дужности. Пријаве које не буду садржале уверење о положеном
испиту за директора установе неће се сматрати непотпуним, а изабрани
кандидат биће у обавези да исти положи у року од једне године. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати
на адресу школе.

Ва љ е в о
СРЕДЊА ШКОЛА „17. СЕПТЕМБАР“
14224 Лајковац, Вука Караџића 19
тел. 014/411-149

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс за именовање директора школе може се пријавити
кандидат који испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања; да има високо одговарајуће образовање за рад наставника у Средњој школи „17. септембар“
Лајковац, педагога или психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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; положен стручни испит (лиценца) за наставника, педагога
или психолога и положен испит за директора школе; најмање пет година
рада у установи за образовање и васпитање, на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат је дужан
да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству РС, потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, радну биографију, оквирни план рада за време мандата, доказе о поседовању организационих способности. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Директору
школе мирује радни однос за време првог изборног периода на радном
месту са кога је изабран. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Пријаве се подносе непосредно или поштом.

Вршац
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

26360 Пландиште, Војводе Путника 60
тел. 013/861-615

Директор

на 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 на основним студијама
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БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА И
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
26340 Бела Црква, Јована Цвијића 11
тел. 013/853-475

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовањаиз члана
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), стечено на судијама 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 и средње стручне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад
у установи (српски језик); поседовање држављанства Републике Србије;
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; обука и положен испит за
директора школе (програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат
бити обавезан да у законском року положи испит за директора). Директор
школе бира се на период од 4 године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: биографске податке са кратким
прегледом кретања у служби, уверење о држављанству издато у последњих
шест месеци, извод из матичне књиге рођених на новом обрасцу, оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава
која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора неће се
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском
року положи испит за директора школе) и доказ да кандидат зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад у установи (српски језик) доказ да су кандидати средње, више или високо образовање стекли на
језику на ком се остварује образовно-васпитни рад - српском језику или
да су положили испит из тог језику по програму одговарајуће високошколске установе: ако је кандидат стекао високо образовање на језику на
ком се остварује образовно-васпитни рад (српском језику) доказ је диплома о стеченом високом образовању која је приложена као доказ о одговарајућем образовању, а ако кандидат није стекао високо образовање на
језику на ком се остварује образовно-васпитни рад обавезан је да приложи
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јавну исправу, диплому или одговарајућу потврду да је више или средње
образовање стекао на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад
(српском језику) или уверење/потврду да је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат
није осуђиван за наведена кривична дела и да за њега није утврђено дискриминаторно понашање, у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 и став 4
Закона о основама система образовања и васпитања, школа прибавља по
службеној дужности. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат, након доношења одлуке школског одбора. Сва документа морају
да буду у оригиналу или у овереној копији и не враћају се кандидату. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
са документацијом и прилозима слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације могу се добити на број телефона:
013/853-475.

Зајечар
КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА

19350 Књажевац, Карађорђева 16
тел. 019/732-034

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове: да је држављанин Републике Србије; да поседује одговарајуће
високо образовање прописано чланом 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника, педагога и психолога за подручје
рада - гимназија; да поседује дозволу за рад (лиценцу); да поседује психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има завршену обуку и положен испит
за директора школе (изабрани кандидат који нема завршену обуку и положен испит за директора у обавези је да положи овај испит у року од годину
дана од ступања на снагу прописа који регулишу ову материју).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству,
лекарско уверење - не старије од 6 месеци да поседује физичке, психичке и здравствене способности за рад са ученицима, оверену фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, потврду о радном искуству
након дипломирања и пословима које је обављао у наведеном периоду
или оверену фотокопију радне књижице, кратку биографију са подацима
о кретању у служби. Директор се бира на период од четири године. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се подносе у затвореној коверти, на адресу: Књажевачка гимназија, Карађорђева 16, 19350
Књажевац, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу
се добити у секретаријату школе или на број телефона: 019/732-034.

ОШ „ЉУБА НЕШИЋ“

19000 Зајечар, Доситејева 2
тел. 019/442-416

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: 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 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, као доказе о испуњености услова 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 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: 019/442-416.

З р е њ анин
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу
област Информационе технологије
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: Општи услови: студент мастер академских студија, студијски
програм Информатичко инжењерство на Техничком факултету „Михајло
Пупин“, са просеком оцена најмање осам на студијама првог степена.
Пријаве са прилозима (биографија, докази о испуњавању услова конкурса, оверене фотокопије диплома о одговарајућем стручном академском и
научном звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге и
сами радови), подносе се Факултету, са назнаком: „За конкурс“, у року од
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Контакт телефон:
023/550-501.

ОШ „СВЕТИ САВА“

23204 Стајићево, Тозе Марковића 26

Административни радник

Посао се не чека,
посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана, до повратка запослене са боловања, са 28% радног
времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС‘‘, бр. 24/05, 61/05, 5409 и
32/13), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у члану 120 Закона
о основама система образовања и васпитања и у члану 41 Правилника о
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Наука и образовање
организацији и систематизацији послова ОШ „Свети Сава‘‘ Стајићево: одговарајуће образовање, тј. завршено средње образовање у трајању од четири године (IV степен стручне спреме), стечено на основу завршене средње
школе правно-економског смера или гимназија; 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да обавезно достави:
доказ о одговарајућем образовању - оверена фотокопија дипломе/уверења
траженог степена и врсте образовања, уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, извод из матичне књиге рођених - оригинал
или оверена фотокопија, доказ да је стекао образовање на српском језику
или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику - као доказ из
тачке 1 сматра се доказ о знању српског језика под тачком 4), извештај из
казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности, лекарско уверење (оригинал или оверена фотокопија) - доставља изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Одлуку о
избору кандидата директор доноси у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава на конкурс. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови‘‘. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс‘‘. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне
пријаве. За све додатне информације обратити се секретару школе, лично
или на број телефона: 023/884-017.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

ОШ „СВЕТИ САВА“

23204 Стајићево, Тозе Марковића 26

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове: 1. одговарајуће високо образовања из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на студијама другог степена - мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2. да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство
Републике Србије; 5. да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад; 6. да има дозволу за рад (лиценцу); 7. најмање пет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8. да има обуку и положен испит за директора установе (с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја
није донело подзаконски акт који уређује програм обуке у складу са стандардима компетенција директора, пријава која не буде садржала доказ под
тачком 8 сматраће се потпуном, а изабрани кандидат имаће обавезу да у
законском року по доношењу подзаконског акта положи испит за директора). Директор се бира на период од четири године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да обавезно достави:
доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе или оверен препис дипломе траженог степена и врсте образовања), уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија),
доказ да је стекао образовање на српском језику или је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома издата на српском језику која се прилаже као доказ из тачке 1 сматра се
доказом о знању српског језика под тачком 3), дозволу за рад (лиценцу) за
наставника, педагога или психолога, односно уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија), потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија), радну биографију, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија (с обзиром да школа по
службеној дужности прибавља доказ о неосуђиваности), фотокопију радне
књижице и оквирни план рада за време мандата. Доказ о испуњености
услова из тачке 3 - извештај из казнене евиденције - прибавља школа по
службеној дужности. Доказ о испуњености услова под тачком 2 - лекарско уверење (оригинал или оверену фотокопију), подноси само изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава на
конкурс са потребним доказима о испуњавању услова је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови‘‘. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс‘‘. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне
пријаве. За све додатне информације обратити се секретару школе, лично
или на број телефона: 023/884-017.
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ЗАКОНСКИ ОСНОВ
Предузетник сам, напунио сам 60 година, имам 33 године и 7 месеци радног
стажа, мој бруто лични доходак износи
63.000 динара. Редовно измирујем пореске обавезе. Поседујем 2,2 хектара земље у
власништву. Због насталих отежавајућих
услова рада принуђен сам да трајно затворим фирму. Да ли на основу горенаведеног
испуњавам услове за остваривање права
на новчану накнаду? Колика би новчана
накнада била на месечном нивоу и колико дуго бих остваривао ово право? Да ли
постоји могућност остваривања права на
накнаду по програму 2 године до пензије?
Да ли поседовање земље у власништву има
утицај на остваривање права на новчану
накнаду?
Услови за остваривање права на новчану
накнаду прописани су Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености.
Ово право може остварити незапослени који је
пријављен на евиденцију код НСЗ и који, између осталог, није засновао радни однос или на
други начин остварио право на рад. Отварање
стечаја, покретање поступка ликвидације, као
и пренос оснивачких права власника, односно
члана привредног друштва, представљају законски основ за остваривање права на новчану
накнаду.
Висина новчане накнаде утврђује се у износу од 50% просечне зараде (за осниваче који
нису остваривали зараду то је основица на коју
су плаћали допринос за случај незапослености)
остварене у последњих шест месеци који претходе месецу у којем је престао радни однос, односно осигурање. Дужина исплатног периода
зависи од стажа осигурања за случај незапослености.
Према Закону о пензијском и инвалидском
осигурању, осигураници пољопривредници су
лица која се баве пољопривредном делатношћу,
ако нису осигураници запослени, осигураници
самосталне делатности, корисници пензија или
лица на школовању. Сама чињеница да сте власник земљишта, ако се не бавите пољопривред-
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ном делатношћу у смислу овог закона, не представља основ за обавезно социјално осигурање.
Детаљније информације можете добити у
филијали НСЗ према месту вашег пребивалишта
или на интернет страници НСЗ.
Корисник сам посебне новчане накнаде
од маја 2011. године. Накнада истиче у новембру 2014. године, када испуњавам један
од услова за одлазак у пензију (године старости). Мој супруг не ради и накнада нам је
била једини извор прихода. Нисмо уплаћивали доприносе последњих годину дана. Да
ли ћу моћи да одем у пензију уколико не
уплатим доприносе?
Посебна новчана накнада се исплаћује кориснику на основу претходно утврђеног списка
надлежног министарства и решења послодавца,
у којима се наводи датум до којег се кориснику
исплаћује посебна новчана накнада, а најдуже
пет година. То је датум остваривања првог услова за пензију. Будући да у новембру месецу
испуњавате први услов који се односи на године
старости, ви ћете моћи остварити право на старосну пензију по том основу.
Предлажем да се за детаљније информације
које се односе на испуњавање услова за пензију
обратите филијали Националне службе за запошљавање преко које вам се исплаћује привремена накнада.
Уколико ме послодавац прогласи технолошким вишком, колико дуго на том радном месту не може запослити друго лице?
Послодавац не може на истим пословима да
запосли друго лице у року од 6 месеци од дана
престанка вашег радног односа. Уколико би се
указала потреба за обављањем истих послова
пре истека рока од 6 месеци, предност за закључивање уговора о раду има запослени коме је
престао радни однос.
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Сајам образовања и предузетништва у Звечану

ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ

Прва етапа у планирању каријере је избор занимања. Омладина је највећи радни
потенцијал у који треба стално улагати

У

просторијама Дома културе у Звечану одржан је
Сајам образовања и предузетништва, у организацији
Филијале Косовска Митровица НСЗ. Сајам је организован у сарадњи са Универзитетом у Приштини, Канцеларијом Школске управе Министарства просвете, науке и
технолошког развоја у Косовској Митровици и Канцеларијом
Владе РС за Косово и Метохију.
Поред средњих стручних школа, високих школа струковних студија и факултета са подручја Косовске Митровице,
учешће на сајму узели су и предузетници, међу којима су
били и они који су сопствени бизнис започели и развијали уз
финансијску подршку Националне службе за запошљавање.

Аца Марковић, директор Филијале Косовска Митровица,
истакао је да је организовање сајмова постало традиција.
,,Ове године учесници сајма су представници образовног
система, средње и високе школе, факултети, са жељом да сви
покушамо да дамо допринос и створимо услове за боље сутра. Данас је на сајму исказана понуда занимања из различитих области рада. Ученици сигурно имају питања и траже
одговоре пре него саставе листу жеља за избор средње школе
или факултета. Планирањем каријере желе да избором правог занимања осигурају добар посао, да сутра буду задовољни послом који обављају. Прва етапа у планирању каријере
је свакако избор занимања, које нас прати кроз живот, уз
потребу развоја каријере кроз стално учење и лично усавршавање“, рекао је Марковић и позвао ученике да искористе
прилику и у директном контакту са представнцима школа и
факултета, али и посетом штанду НСЗ, добију информације
о карактеристикама изабраног занимања, могућностима
каснијег стручног усавршавања, али и о конкурентности на
тржишту рада.
Злата Радовановић, координаторка Канцеларије Владе
РС за Косово и Метохију, истакла је да је Канцеларија препознала озбиљност организације овог догађаја и укључила
се у промоцију.
,,Омладина је највећи радни потенцијал у који треба
стално улагати. Ученици би присуство на данашњем сајму
требало да искористе на најбољи начин, ради своје будућности“, истакла је Радовановићева и позвала све институције
да се укључе, додајући да ће Канцеларија увек подржати догађаје који за циљ имају стварање услова за одрживи опстанак на простору Косова и Метохије.
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,,Сајам образовања и предузетништва је догађај који има
значајан карактер. Понуда занимања из различитих области
рада ствара услове за лакше планирање и организацију будућности. Општина је у протеклом периоду створила услове
за стручно усавршавање једног броја свршених средњошколаца и лица са завршеним факултетом“, истакао је Александар Спирић, председник Привременог органа општине
Косовска Митровица.
Сајам образовања и предузетништва у Звечану званично је отворио Томислав Трифић, проректор Универзитета у
Приштини.
,,Високе школе струковних студија и факултети Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској
Митровици имају у понуди 300 студијских програма, тако
да у току дана матуранти могу добити потребне информације и одабрати жељени програм. Организатор је препознао
потребу организовања сајма образовања, дајући могућност
одабира будућег занимања на основу понуде различитих занимања и наставних програма“, истакао је Трифић, уз напомену да присуство свих релевантних субјеката, образовних
установа, привредника, локалне самоуправе, показује њихову заинтересованост и спремност за решавање проблема
неусклађености на тржишту рада.
Понуда различитих образовних профила и студијских
програма на Сајму образовања и предузетништва и организовано присуство ученика завршних разреда основних и
средњих школа са подручја Косовско-митровачког округа, уз
подршку Канцеларије Владе РС за Косово и Метохију, локалне самоуправе и других социјалних партнера, показали су
да је организација ове манифестације препозната као позитиван корак, уз стварање простора за нове догађаје који могу
утицати на повећање запослености на овом подручју.
Н. Миленковић

Сајам запошљавања у Великој Плани
Први овогодишњи сајам запошљавања у организацији
Филијале Смедерево НСЗ одржан је у Великој Плани, крајем
протеклог месеца. Манифестацију су заједно припремиле
Испостава Велика Плана и Служба Смедеревска Паланка.
Учествовало је 16 послодаваца из ове две општине, који су
истакли 100 слободних радних места. Тражени су: економисти, правници, грађевински и машински инжењери, технолози, архитекте, радници металске струке, грађевински
радници, медицинске сестре, столари, радници у пољопривреди...
Интересовање незапослених за учешће на сајму било је
велико. Више од 500 особа било је у прилици да оствари
непосредан контакт са послодавцима и остави своје радне биографије. Учесницима сајма прво се обратио директор
Филијале Смедерево Драгослав Милановић, а затим и Бобан Илић, шеф Одсека за локални економски развој општине Велика Плана, који је и отворио манифестацију.
Захваљујући изузетно успешној дугогодишњој сарадњи
са Филијалом Смедерево НСЗ у реализацији активних мера
запошљавања, локална самоуправа је трећи пут заредом
бесплатно уступила хол Центра за културу „Масука“ у Великој Плани за одржавање сајамских активности.
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На вршачком сајму понуђено 80 радних места

ДОБРА
ПОСЛОВНА
КЛИМА

Послодавци су разговарали са незапосленима
на лицу места и правили предселекцију
заинтересованих кандидата. Ускоро се
очекује расписивање јавних позива за
стручну праксу и јавне радове, чиме ће већем
броју незапослених Вршчана бити обезбеђен
радни ангажман

У

сали Хотела „Србија“ у Вршцу одржан је још један
сајам запошљавања, на коме су учествовала 23 послодавца. Понуђено је преко 80 радних места, за која је
радне биографије предало неколико стотина незапослених. Сајам је отворио председник Општине Вршац Чедомир Живковић, рекавши да је најважнији задатак локалне самоуправе да пронађе што више радних места и да се
послодавцима обезбеди добра пословна клима.
„Наша општина је на добром путу да то и оствари. Радује
ме што су велике фирме, као што су Хемофарм и Фрезенијус,
данас присутне на сајму. Већ на јесен очекује се запошљавање нових радника у Фрезенијусу, а надам се да ће и Хемофарм ове или наредне године проширити своје производне
капацитете, чиме би се знатан број радника запослио у ове
две фирме. Општина Вршац ће врло активно кренути у из-

раду студије за нову индустријску зону, како би се привукли
будући инвеститори, како бисте сви ви који живите у Вршцу
имали посао и како би се стопа незапослености смањила“,
рекао је Живковић и захвалио се Националној служби за запошљавање на уложеном труду и пожелео срећу свим кандидатима, да им овај сајам буде успешан и да пронађу посао.
Присутнима се обратила и Весна Бранков, члан Општинског већа задужена за привреду, која је рекла да су у току
обуке које је организовала Општина Вршац у сарадњи са
Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и
равноправност полова. Ускоро се очекује расписивање јавних
позива за стручну праксу и јавне радове, чиме ће већем броју
незапослених Вршчана бити обезбеђен радни ангажман.
Александар Винћилов, директор вршачке филијале Националне службе за запошљавање, у свом обраћању незапосленима рекао је да се око 30% лица која посете сајам запошљавања запосли у периоду од наредних 6 месеци, управо
Бесплатна публикација о запошљавању

код послодаваца који су учествовали на сајму, што значи да
је ово прилика коју треба да искористе на најбољи могући
начин и представе се послодавцима лично, уз што боље припремљену радну биографију.
„Општина Вршац броји 6500 незапослених, готово 30%
је млађе од 30 година, а 50% је у доби између 30 и 50 годи-

на, што значи да 80% незапослених у Вршцу чине млади и
суграђани у пуној радној снази, што је огроман радни потенцијал који се не користи“, рекао је Винћилов.
На сајму су се нудила радна места за технологе, фармацеуте, машинске инжењере, агенте осигурања, комерцијалисте, продавце, пољопривредне техничаре, раднике
хемијске струке, руковаоце машина, ЦНЦ оператере, возаче,
штампаре, конобаре, куваре, месаре, пекаре, раднике у производњи...

Бачка Топола
Сајам запошљавања у Бачкој Тополи одржан је 28. маја, у
Изложбеној сали Дома културе. Учествовало је 25 послодаваца са територије општина Бачка Топола и Мали Иђош, из
машинске, услужне, трговачке, текстилне и пољопривредне
делатности. Послодавци су понудили око 90 слободних радних места, која ће делом бити попуњена у овом моменту, а
делом у периоду од наредних шест месеци. На штандовима послодаваца укупно је предато око 500 радних биографија. Председница Општине Бачка Топола Мелинда Кокаи
Мерњак истакла је важност манифестација које подстичу
запошљавање, као и значај сарадње свих партнера који се
баве овом проблематиком.
Учеснике сајма поздравио је и директор суботичке филијале НСЗ Душан Торбица, који је истакао позитивне стране
сајмова запошљавања: „Послодавци и тражиоци запослења су у директном контакту, који може да да брже и боље
резултате приликом одабира кандидата и запошљавања“,
рекао је Торбица.
Послодавци који су први пут учествовали на сајму запошљавања су изузетно задовољни организацијом, квалитетом и бројем предатих радних биографија, као и припремљеношћу кандидата и истичу да би радо поново учествовали
на оваквој манифестацији.
Неки од присутних послодаваца су разговарали са незапосленима на лицу места и правили предселекцију заинтересованих лица, те се тако на једном од штандова могло
видети како се незапослени тестирају за рад у производњи
за који је потребна прецизност рада рукама.
Вршачка филијала НСЗ имала је, такође, штанд на сајму
запошљавања, где су незапослени могли да се информишу о
свим услугама које нуди овај јавни сервис, као и да преузму
бланко CV обрасце, како би се што боље представили послодавцима.
З.Милошевић
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Праћење и евалуација јавних политика у Србији

СТРАТЕГИЈА
ЗА ПОДСТИЦАЈ
ЦИВИЛНОГ
ДРУШТВА
Као једно од решења за спас невладиног
сектора предложено је усмеравање цивилног
друштва на мониторинг и евалуацију јавних
политика

П

оред Албаније, Србија је једина земља у региону која
нема стратегију за стварање подстицајног окружења
цивилног друштва, која треба да дефинише институционални и законодавни оквир у тој области. На
скупу „Праћење и евалуација јавних политика у Србији кроз
подршку цивилног друштва“, упозорено је да постоји реална

опасност од „одумирања“ цивилног друштва, као што се догодило у већини земаља које су недавно постале чланице ЕУ.
Као једно од решења за спас невладиног сектора предложено
је усмеравање цивилног друштва на мониторинг и евалуацију јавних политика.
„Очекујем да ће стратегија бити готова у првом кварталу
2015. године. Требало је до краја ове године, али због катастрофалне ситуације са поплавама верујем да ће се одложити за почетак наредне године“, рекла је Ивана Ћирковић,
директорка Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.
Она је додала да је у току формирање радне групе коју ће чинити органи државне управе. Стратегијом ће се прецизно дефинисати институционални и законодавни оквир цивилног
друштва и решити бројна питања, као што је транспарентно
финансирање невладиног сектора.
„Дефинисаће се читав сет мера за стварање подстицајног окружења. Институције су носиоци измена регулативе,
где се цивилно друштво укључује у доношење одлука, што је
до сада било неуређено и несистематизовано“, рекла је Ћирковићева и оценила да су невладине организације изузетно
важне када је у питању контрола и евалуација јавних политика, што је била тема скупа у Београду.
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„Њихова улога је у том процесу изузетно важна, јер
суштинска улога цивилног сектора је да прати рад владе,
примену политике и извештава о недостацима”, казала је
Ивана Ћирковић.
Организатори скупа су Центар за европске политике
(ЦЕП) и Фондација за развој економске политике (ФРЕН), који
су пре шест месеци започели истраживање на тему улоге и
капацитета цивилног сектора у контроли и вредновању јавних политика.
„Сада смо на половини истраживања. Урадили смо компаративне студије у Финској, Литванији и Европској унији,
као посебном региону. Наш утисак је да нове државе чланице
нису адекватно искористиле могућност да укључе цивилно
друштво у те процесе“, казала је Милена Лазаревић из ЦЕП-а
и додала да донатори полако излазе из Србије.
„Постепено ЕУ постаје једини донатор и све је ужи дијапазон и опсег деловања цивилног друштва. То се догодило
земљама новим чланицама, где се велики број невладиних
организација угасио. Једно од решења за спас невладиног
сектора је и трансформација цивилног друштва ка мониторингу и евалуацији јавних политика. Структурни фондови ЕУ
и држава ће се појавити као битан потенцијални финансијер,
кроз наручивање евалуација. Ту се сада поставља питање да
ли ћемо дозволити да улазе стране компаније, стране ревизорске куће и да они заузму тржиште или ћемо ми стварати експертизе, па макар део цивилног друштва прерастао у
консултантски сектор”, рекла је Лазаревићева.
А.Б.

Политичко
и економско
оснаживање
особа са
инвалидитетом
Центар за самостални живот особа са инвалидитетом
Србије, у партнерству са Националном организацијом особа са инвалидитетом Србије, реализовао је пројекат „Уједињеним снагама до политичког и економског оснаживања
особа са инвалидитетом“. Основни циљ пројекта био је да
повећа политичко учешће особа са инвалидитетом (ОСИ) и
ојача улогу организација ОСИ у креирању опште политике,
која ће доприносити социјалној укључености особа са инвалидитетом у Србији. Подршку пројекту су дали Национални
демократски институт, Тим за смањење сиромаштва и социјалну укљученост Владе Републике Србије и Група 484, а
пројекат је финансирао програм ЕИДХР Европске комисије
у Србији.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ЕУ финансира 19 пројеката за подршку особама са менталним тешкоћама

ПОДРШКА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ
У ДРУШТВО

“Сувише често област менталног здравља није предмет дебата које се воде у јавности, а
управо ова област од критичног је значаја како за појединачно, људско, тако и друштвено
благостање”, рекао је шеф Делегације ЕУ Мајкл Девенпорт

М

инистар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Влади Републике Србије Александар
Вулин саопштио је прошле недеље да је ЕУ одобрила више од 2,3 милиона евра бесповратних средстава на име подршке укључивању особа са менталним и
интелектуалним тешкоћама у друштво. Вулин је приликом
представљања 19 пројеката, којима ће ова средства бити
додељена у оквиру конкурса „Подршка деинституционали-

„Са само пет неплански распоређених специјалних
болница, 13 резиденцијалних установа и слабом мрежом локалних услуга, лако је предвидети да ће се статистика само
погоршавати, а опције за кориснике и њихове породице само
сужавати“, рекао је Девенпорт.
Циљ пројекта је унапређење положаја корисника резиденцијалних установа (установе социјалне заштите) који
имају интелектуалне и менталне потешкоће и стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу.
Износ бесповратних средстава (грантова) је од 50.000
до 200.000 евра по пројекту, уз кофинансирање од 15%. Захваљујући овим пројектима биће отворено 19 нових сервиса у
системима социјалне заштите и здравства у Србији, 149 особа би требало да кроз процес деинституционализације започне самосталан живот у заједници, 192 особе да буду припремљене за деинституционализацију, а 533 особе ће бити
обухваћене локалним услугама којима је циљ превенција
институционализације.
Пројекат који је финансирала ЕУ из претприступних
ИПА фондова реализован је у сарадњи са Министарством за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарством здравља. Од 2000. године до данас ЕУ је донирала 144
милиона евра за подршку социјалном сектору, а 147 милиона
евра уложено је у здравство Србије.
В.П.

Отворени загрљај
зацији и социјалном укључивању особа са менталним и интелектуалним потешкоћама“, истакао да ће они бити реализовани од половине ове до краја наредне године.
Ови пројекти имају за циљ унапређење положаја особа
које су смештене у психијатријске болнице и друге установе
социјалне заштите, као и стварање услова за њихово укључивање у друштво. Министар је поручио да ће ресорно министарство наставити да подржава овакве и сличне пројекте,
при чему је изразио захвалност Европској унији на помоћи.
Министар здравља Златибор Лончар указао је да ће
захваљујући поменутим средствима у Специјалној болници
у Вршцу бити отворен центар за ментално здравље, док ће
уместо психијатријске болнице у Новом Кнежевцу функционисати центар за ментално здравље. Министар је рекао и да
примарна здравствена заштита мора да буде ојачана пре
свега обучавањем лекара да лакше препознају знакове душевних и менталних поремећаја. Лончар је оценио да ће ова
помоћ у великој мери допринети деинституционализацији
особа са интелектуалним и менталним тешкоћама.
Шеф Делегације ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт рекао је да
особе са интелектуалним и менталним сметњама спадају у
најосетљивије друштвене групе.
„Сувише често област менталног здравља није предмет
дебата које се воде у јавности, а управо ова област од критичног је значаја како за појединачно, људско, тако и друштвено
благостање“, рекао је шеф Делегације Европске уније Мајкл
Девенпорт, на скупу поводом доделе грантова за пројекте помоћи особама са менталним и интелектуалним потешкоћама, одржаном у Палати „Србија“. Он је навео да се процењује
да у Србији више од 300.000 људи има менталне потешкоће,
уз напомену да је процес реформи у здравству у области
менталног здравља неопходно наставити, при чему је ЕУ
спремна да пружи помоћ.
Бесплатна публикација о запошљавању

Пројекат ”Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа са интелектуалним и менталним потешкоћама, кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво
и локалну заједницу - Отворени загрљај“ финансира ЕУ из
ИПА фондова. Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарством здравља Републике Србије.
У активности пројекта укључено је 13 резиденцијалних
установа социјалне заштите за особе за интелектуалним
и менталним потешкоћама (Крагујевац, Велики Поповац,
Кулина, Тутин, Стара Моравица, Панчево, Параћин, Блаце,
Чуруг, Стари Лец, Бечеј, Нови Кнежевац, Алексинац) и пет
специјалних психијатријских болница (Горња Топоница,
Нови Кнежевац, Вршац, Ковин и “Др Лаза Лазаревић” у Београду).
Више од 40 представника резиденцијалних установа које
су укључене у пројекат учествовало је у радионици о развоју индивидуалних планова, која је одржана средином
маја у Београду.
Мирко Јанкелић, директор Дома за душевно оболела лица
„Чуруг“ из Чуруга, представио је процес планирања деинституционализације на примеру ове установе. Јанкелић
је објаснио деинституционализацију као процес реформе
или промене од институција ка локалним или алтернативним услугама, а која се реализује под претпоставком да се
особама обухваћеним институционалном заштитом могу
пружати потребне услуге и подршка самосталнијем животу
изван установе, тј. у заједници.
11.06.2014. | Број 573-574 |
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Искуства у санирању штете од поплава

СТОГОДИШЊЕ ВОДЕ
Питање шта прво треба радити у обнови земље је комплексно. Није лако утврдити приоритете,
јер су људи остали без крова над главом, а огромне су штете и на инфраструктури, енергетским
постројењима и на већ посејаним пољопривредним површинама

Н

овооснована Канцеларија за санацију и обнову поплављених подручја има кључну улогу када је у питању располагање средствима и одређивање приоритета у обнови и санацији поплављених подручја у
Србији. Према речима Марка Благојевића, директора Канцеларије, она ће координирати и активности на прикупљању
нове помоћи, која чини велики, можда и највећи део који Србија тек треба да добије. Благојевић сматра да ће бити веома
тешко утврдити приоритете где ће новац за обнову земље
прво отићи, с обзиром на обим штете изазване поплавама,
те ће надлежни покушати да направе својеврсну равнотежу.
„Питање шта прво треба радити у обнови земље је комплексно, посебно ако се има у виду да су оштећени путеви,
да су поједина енергетска постројења претрпела штету, да су
људи остали без крова над главом. Није лако утврдити приоритете, јер су у питању штете на инфраструктури, објектима
за становање, али и на већ посејаним пољопривредним површинама, које морају поново бити засејане најкасније до 15.
јуна. У противном, на том делу земљишта ове године неће
бити ни сетве, ни жетве“, казао је Благојевић.
Он, међутим, није могао да прецизира колико ће трајати
обнова поплављених подручја, али је додао да тај посао мора
да буде брзо завршен, с обзиром да су неки остали без крова
над главом, и да ће у том смислу Канцеларија сарађивати са
свим министарствима и онима који могу да помогну.
„Наравно да је свима у интересу да овај посао буде готов
што пре, али то не зависи само и једино од нас, ма колико
добре воље ми имали да то буде готово што је могуће пре и
на најбољи начин. То зависи и од новца који је на располагању и природне динамике“, објаснио је Благојевић.
Благојевић, који је за сада једини члан владине Канцеларије за санацију и обнову поплављених подручја, каже да ће
наредних дана формирати тим и да ће се притом првенствено ослањати на људе који већ раде у државној управи.

остале без домова. У 2012. години, почетком јула, најпре је
у Турској у поплавама изазваним јаким кишама у северној
провинцији Самсун живот изгубило 13 људи, а затим су у
Русији јаке кише и поплаве погодиле област Краснодар, на
југозападу земље, посебно у округу Кримск близу Црног
мора, оставивши иза себе 172 мртвих и око 35.000 погођених.
Крајем септембра 2012. страдала је Шпанија. У Андалузији
и у области Мурсија на југу земље у поплавама је страдало
десеторо, а више стотина људи је евакуисано. Година 2011.
обележена је поплавама у Италији крајем октобра и у Фран-

Црна хроника
Поплаве су последњих година погодиле бројне европске
земље, остављајући иза себе жртве и милијарде евра штете. Према подацима које је пренео АФП, почетком јуна 2013.
поплаве су погодиле централну Европу - Немачку, Аустрију,
Словачку, Чешку и Швајцарску. У тим поплавама 19 људи је
изгубило живот, од којих 10 у Чешкој, где се још шест људи
води као нестало. Материјална штета процењена је на више
милијарди евра. Средином прошлог септембра, у Румунији
је после јаких киша на истоку земље у поплавама погинуло
десеторо људи, а евакуисано је готово 7.000. Два месеца касније, у Италији је било 17 мртвих у јаким кишама које су поплавиле посебно приморски град Олбију, где су хиљаде људи
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цуској, почетком новембра. У италијанској северозападној
области Лигурији, чији је главни град Ђенова, и у центру
земље, у Тоскани, поплаве су однеле десет живота и направиле штету од више стотина милиона евра. У Француској је
у невремену у Вару и приморским Алпима на југу погинуло
пет људи, а једна особа је нестала. Причињено је више стотина милиона евра штете. Током 2010. године у поплавама су
страдала португалска острва, централна Европа, Француска,
Румунија, Турска, Русија.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Искуства Чешке
На годишњицу великих поплава из 2013. године Чешка
још није стигла да потпуно санира сву штету која је увећана након нових, али мањих поплава средином маја. Куће и
главна инфраструктура су обновљени до зиме 2013. године,
али су неке општине касниле са санацијом чекајући повољније дотације од државе. Након трагичних поплава из 1997.
и каснијег низа великих поплава, Чешка је усавршила спасилачки систем и евакуацију и људи и животиња, коју Чеси
више не одбијају до последњег тренутка, као 1997. и 2002. године. Такође, пооштрено је издавање грађевинских дозвола у
поплавним областима - пише дописница агенције „Бета“ из
Прага Даша Павловић. Како наводи, Чешка је штету од поплава 2013. године, које су захватиле половину од 14 региона,
проценила на 600 милиона евра. У тим поплавама погинуло
је 15 људи, од чега су трећина били Чеси који су се упркос
забрани спуштали чамцима и сплавовима по бујицама.
Праг је након поплава 2013. године добио актуализовани план борбе против поплава, у коме су у обзир сада узети и
потоци и речице који су током последњих поплава направили највећу штету, за разлику од Влтаве, од које се град одбранио системом мобилних баријера и пуштањем реке на поља
пред Прагом.
Праг је као ефикасну заштиту старог градског језгра, у
које је продрла Влтава 2002. године, набавио металне баријере против поплава, а из поплавног простора Зоолошког врта,
који је 2002. године постао трагични симбол подивљале Влтаве, измештене су животиње које се компликовано евакуишу у безбедни, горњи део врта.
Мере против поплава након 2002. године разликују се
од ранијих замисли да би поплаве могла да спречи регулација на вештачким језерима и хидроцентралама. Наиме,
водопривреда је признала да када стигне већа од тзв. стогодишње воде, на Влтавској каскади, систему неколико брана узводно од Прага на Влтави, могу само да дигну руке и
посматрају водену стихију. Нови поплавни планови нагласак стављају на могућност да се реке излију тамо где неће
правити штету, у шуме или на поља и ливаде и суве полдере
(вештачка депресија окружена бранама и насипима).

Главни терет санације
Чешка је као помоћ за отклањање штете од разорних
поплава од 2002. године до пролећа 2014. из Фонда солидарности Европске уније добила укупно 161 милион евра (средства у висини 2,5% штете по процени коју је Чешка предала
у августу 2013, односно 15,9 милиона евра, подељена су министарствима у марту 2014.). Последња помоћ прослеђена је
у марту за прошлогодишње јунске поплаве, у висини од 16
милиона евра. Главни терет санације поплава из 2013. поднео је државни буџет и за санацију штете у градовима било
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Све већи ризик
ЕУ је од почетка века
до 2012. године била на
губитку због поплава
у просеку 4,9 милијарди евра годишње, али
је 2013. била изузетно
тешка година и штета
је достигла 12 милијарди. На почетку 2014. године озбиљне поплаве погодиле су
југ и запад Британије, јужну и западну Француску и централну Италију. Поплаве би могле да коштају Европску
унију 23,5 милијарди евра годишње до средине века или
двоструко више него 2013. године, упозоравају научници
који раст штете од поплава приписују климатским променама и економском развоју. Око две трећине очекиваног
повећања штете од поплава до 2050. године објашњава се
већим ризиком по имовину у зонама захваћеним поплавама, а за преостали део биће заслужне промене у обрасцима
падавина због глобалног загревања, наводи се у новом извештају објављеном у часопису „Природа климатских промена“. Истраживачи упозоравају да ће се велике поплаве до
2050. јављати у просеку на сваких десет година, уместо као
до сада на 16 година.
Ризик од поплава у ЕУ оцењен је уз помоћ више научних дисциплина - хидрологије, математике, економије, као
и адаптирања на промене климе, а процена је заснована
на отицању воде из више од хиљаду речних сливова, као и
на бази података о садашњим и будућим шемама заштите
од поплава.
„Утврдили смо да ће поплаве у Европи све више бити међусобно повезане и прелазиће политичке и националне границе. Можемо да урадимо нешто поводом тога ако будемо
изградили бољу заштиту и повећали осигурање снажнијим
паневропским фондом солидарности“, истакао је вођа истраживања Брендан Јонгман, са Универзитета Амстердам.
је довољно пола године. Међутим, проблеми са санирањем
штете евидентирани су у селима и малим општинама које
нису имале 15% својих средстава неопходних за добијање
дотација.
Штету од поплаве до средине августа 2013. Чешка је проценила на 658 милиона евра и поднела је захтев за средства
из фонда ЕУ за елементарне непогоде на основу регионалног
критеријума, пошто су поплаве крајем маја и почетком јуна
2013. године уз трећину територије Чешке погодиле и Немачку и Аустрију.
„Фонд солидарности је изванредан инструмент за финансирање санације штета на јавној имовини, иако на тај
фонд не може да се рачуна као на брзу помоћ погођеним
регионима. За то служе други инструменти“, казао је након
поплава 2013. заменик министра финансија Томаш Зидек.
Европски фонд солидарности основан је управо као солидарна реакција на трагичне поплаве у Средњој Европи,
које су региону нанеле укупне штете од шест милијарди евра.
Главни терет санације поплава из 2013. поднео је државни
буџет, грађани солидарно-поплавним порезом у висини од
четири евра месечно, осигуравајуће компаније, а помогле
су и донације, било влада, било домаће. Пола године било је
довољно да се сасвим санирају штете у градовима, док су и
даље проблеме са обновом имала села, којима постављени
критеријуми не омогућавају да дођу лако до дотација. Села и
мале општине нису имали 15% својих средстава која су неопходна за добијање дотација, а жалили су се и на сувише краА.Б.
так рок да доврше обнову - до краја 2013. године.
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Адресе филијала НСЗ

Београд

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

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

Балканска 33
тел. 037/412-501

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Нови Сад

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Нови Сад

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Вршац

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Пријепоље

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Ваљево

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Чачак

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Сремска
Митровица

Врање

Шабац

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

www.nsz.gov.rs

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

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

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

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

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

