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ТЕМА БРОЈА - За 403 предузећа у реструктурирању стигле 1.732 понуде

ПОСЛЕДЊИ ВОЗ
Писма о намерама стигла и за највеће српске губиташе - Петрохемију, Азотару,
Симпо. За неки од облика приватизације РТБ „Бор“ заинтересовано чак 20
компанија. Понуду није добило 99 предузећа. На листи за стечај 58 предузећа
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На адресу Агенције за приватизацију до 15. септембра стигле су 1.732 понуде потенцијалних инвеститора
за 403 предузећа у реструктурирању. Како смо се надали, добро смо се удали - рећи ће неко, јер су писма о намерама стигла и за највеће српске губиташе: Петрохемију, Азотару, Симпо, ИМТ - са чије траке спорије силазе
„фергусони“ него нови „ербасови“.
Обећање, међутим, не значи и удају, каже једна друга, руска народна изрека, јер тек следи разматрање тих
понуда. У овом послу лепота се неће плаћати. Дуговања
према држави, банкама, запосленима, јавним и комуналним предузећима, застарела технологија, једини су
мираз многих од ових предузећа. За бар 90 одсто њих
ово је последња шанса, воз у коме нема маневарског
простора за пробирање, јер су пред понудом: узми или
остави. Одлуком се не кроји само појединачна судбина
запослених већ и локалне средине, њихових прихода,
развоја - будућности. Ко је најближи крају тунела прочитаје у нашој Теми броја.
Ипак, нешто се у Србији десило први пут. Први
међународни оглас за запошљавање пилота који је икада објављен код нас, а на који се јавило 700 кандидата. Домаћа национална авио-компанија „Ер Србија“ намерава да запосли 50 пилота. У једном од претходних
бројева „Послова“ пренели смо информацију у којој су
многи видели вишак нула: „До 2030. посао за 500.000
нових пилота“. Време брзо лети…
Да за „Алибабу“ вреди радити, а не бити један од
оних 40, говори текст на нашој петој страни. Богатство
запослених у кинеској компанији за трговину преко интернета „Алибаба“ могло би да порасте на готово осам
милијарди долара, у тренутку када се та фирма припрема за велику јавну понуду акција на Њујоршкој берзи.
Колико вреди емпатија на тржишту рада - сазнаћете више на нашој страни Сазнајте више. Сваки просечан
Шумадинац зна да је саосећајност друга реч за емпатију, која не подразумева само да нас погађа туђа несрећа већ и да умемо да се радујемо туђој срећи. Има ли
је у Србији, где се туђи успех теже прихвата од властитог неуспеха и где је туђа несрећа, губитак, бол, махом у
чврстом загрљају равнодушности?
Међу компанијама које високо вреднују емпатију је
и „Мајкрософт“. Амерички софтверски гигант недавно је
најавио отпуштање 2.100 радника. То је друга рунда отказа. У оквиру прве рунде отпуштено је 13.000 радника.
Амерички технолошки гигант наводи да ће наставити са
процесом отпуштања на „најразумнији могући начин“
и да ће понудити отпремнине онима који су изгубили
радна места. Емпатично, зар не?
Сасвим на крају, али не и најмање важно: на Сајму
запошљавања у Зрењанину поднето је 4.000 CV-а! Два
пута смо бројали нуле. Тачно три. Шанса за нови почетак
пружа се 1. октобра у Шапцу и 9. у Новом Саду, где се
одржавају сајмови запошљавања. У Зрењанину највећи
број радника био је потребан НИС-у (63), „Нетекс консалтингу“ (31), „Фулгар исту“ (20), по 15 „Гомексу“, „Радијатору“, „Полар секјуритију“...
Милош Чолић

У Зрењанину отворен Регионални едукативни центар - Банат

НОВИМ ЗНАЊЕМ ДО НОВОГ ПОСЛА

Циљне групе Едукативног центра су незапослени млађи од 30 и старији од 50 година, као и
незапослени средњих година са отпремнинама

У

Зрењанину је 24. септембра свечано отворен Регионални едукативни центар - Банат (РЕЦ Банат), после
новосадског, други едукативни центар у Војводини и
Србији. Његовим оснивањем успоставља се институционални систем неформалног образовања у региону. Циљне
групе Едукативног центра Банат су незапослени млађи од 30
година и старији од 50 година, незапослени средњих година
са отпремнинама, послодавци малих и средњих предузећа,
великих предузећа, потенцијални инвеститори, организације за образовање одраслих, школе.
Средства за успостављање, реконструкцију и опремање
РЕЦ Банат обезбеђена су пројектом „Образовањем до лакшег
запошљавања“ (Education to Easier Employment - E3), финансираним од стране ИПА програма Европске уније „Социјално
економски развој Дунавске регије у Србији“ и Аустријске развојне агенције. Вредност пројекта је 224.776 евра. Партнери
на овом пројекту су Град Зрењанин и осам институција из
региона.
Обраћајући се скупу на свечаном отварању РЕЦ Банат,
Клаус Капер, пројектни менаџер пројекта „Социјално економски развој Дунавске регије у Србији“, нагласио је: „Отварање другог едукативног центра у Војводини представља
успех и за Србију и уопште регију“.
„Данас овде доминира реч ‚развој‘ и управо је то оно
што желимо у будућности - развој и унапређење људских
капацитета. Ако анализирамо квалификациону структуру
лица која данас траже посао у Србији, Војводини и Зрењанину, структура је приближно иста - уочавамо да је велики
проценат лица без потребних компетенција. Управо је овај
центар један од модела који ће великом броју незапослених
омогућити стицање неопходних вештина, како би могли да

На први међународни оглас за запошљавање
јавило се 700 кандидата

„ЕР СРБИЈА“ ЗАПОШЉАВА
50 ПИЛОТА
Домаћа национална авио-компанија „Ер Србија“ намерава да запосли 50 пилота, па је објавила први међународни оглас за запошљавање авијатичара, на који се
јавило 700 кандидата. Компанија се на овај корак одлучила како би подржала своју растућу саобраћајну
мрежу и обновљену флоту.
„Ово је први међународни оглас за запошљавање
пилота који је икада објављен код нас, јер никада до
сада није било потребе да пилоте тражимо изван Србије. Потреба за већим бројем пилота јавила се много
раније него што смо очекивали. Ради се о инвестицији
коју морамо извршити одмах ако мислимо да на адекватан начин одговоримо растућим захтевима нашег
даљег пословног развоја“, изјавио је генерални директор
„Ер Србије“ Дане Кондић.
„На оглас се јавило више од 700 кандидата“, рекао је
Кондић, наводећи да је међу њима велики број грађана
Србије који желе да подрже раст и развој „Ер Србије“.
„Охрабрени успехом наше националне авио-компаније, ови пилоти би се радо вратили у земљу и учествовали у даљем обликовању и напретку националне
авио-компаније “, рекао је Кондић.

се укључе у корак са новим технолошким развојем и инвестицијама“, истакао је директор НСЗ Зоран Мартиновић.
„Едукативни центар у Новом Саду, недавно отворени
Центар за обуке у области пољопривреде у Сомбору и РЕЦ
Банат чине мрежу регионалних едукативних центара, што
Војводину сврстава у развијене европске регије које примењују најсавременије методе решавања проблема незапослености“, рекао је Мирослав Васин, покрајински секретар
Секретаријата за привреду запошљавање и равноправност
полова.
„Циљ пројекта је допринос смањењу дугорочне незапослености, кроз стварање партнерских односа у процесу учења
и развоја Баната“, речи су Ирене Живковић, директорке
РЦР Банат.
А.Штрбац
Филијала за град Београд НСЗ

ПОЗИВ
Филијала за град Београд Националне службе за запошљавање позвала је послодавце који имају потребу за
запошљавањем особа са инвалидитетом да конкуришу за
субвенционисане програме запошљавања за ову категорију
грађана.
Актуелан је конкурс за програм стручне праксе за особе
са инвалидитетом, који је отворен до 10. децембра, затим
конкурс за доделу субвенција за самозапошљавање особама са инвалидитетом (отворен до утрошка средстава), као и
конкурс за учешће у финансирању програма обуке на захтев
послодавца за особе са инвалидитетом (отворен до 1. децембра).
Може се конкурисати и за субвенцију зараде за запошљавање особа са инвалидитетом без радног искуства (до 5.
децембра), рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима (до 1.
децембра), рефундацију трошкова зараде лицу ангажованом
на пружању подршке на радном месту и/или рефундацију
примерених трошкова прилагођавања радног места.
Конкурси су отворени до утрошка финансијских средстава, а најкасније до предвиђених датума.
Све додатне информације, текстове јавних позива и пратећу документацију сви заинтересовани послодавци могу
добити у Филијали за град Београд или преузети са сајта Националне службе за запошљавање: www.nsz.gov.rs.

ПРИВРЕДА НАЛЕД и УСАИД истраживали ставове привреде о сивој економији

СВАКИ ТРЕЋИ РАДНИК НИЈЕ ПРИЈАВЉЕН
Само три од десет привредника верују да ће предузећа која послују у сивој зони бити откривена, сваки
пети мисли да ће предузеће бити кажњено, а тек сваки осми да ће казна бити наплаћена

Н

ационална алијанса за локални економски развој и
УСАИД представили су друго истраживање ставова
привреде о сивој економији, спроведено у оквиру
Пројекта јачања конкурентности Србије. Шеф тима
за регулаторну реформу у НАЛЕД-у Јелена Бојовић и директор истраживања у агенцији „Ипсос стратеџик маркетинг“ Предраг Курчубић, на конференцији за медије која је
том приликом организована, представили су резултате анкете у којој је током јула учествовало 250 фирми.

Истраживање је показало да
привреда сузбијање сиве економије
ставља на прво место листе
приоритета Владе Србије
Нови подаци показали су да привреда нема поверење
у систем санкционисања фирми које послују мимо закона.
Само три од 10 привредника верују да ће предузећа која
послују у сивој зони бити откривена, сваки пети мисли да
ће то предузеће бити кажњено, а тек сваки осми да ће казна
бити наплаћена.
Привредници су, као и у првом истраживању из маја, у
високом проценту (70 одсто) истакли да постојање сиве економије није оправдано, а охрабрује и податак да се повећао
удео оних који тврде да је држава одлучна да се избори са
овим проблемом (са 42 на 48 одсто).
Међутим, неповерење у систем санкционисања допринело је да проценат оних који не би пријавили нелојалну
конкуренцију остане готово непромењен. Сваки други привредник сматра да то није његов посао, већ посао државних
институција.
Истраживање је показало да привреда сузбијање сиве
економије ставља на прво место листе приоритета Вла-
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де Србије. Осим тога, у врх листе привредници су сврстали
смањење пореза и доприноса, као и реформу јавног сектора,
а промена коју су веома позитивно оценили у односу на мајску анкету јесте уклањање рестриктивних правила запошљавања услед измена Закона о раду.
Све је више фирми које трансакције обављају преко
рачуна (раст са 62 на 70 одсто), тако да се сада тек петина
трансакција у привреди врши готовином. Представници
привредних субјеката наводе и да се уочава мањи број нерегистрованих предузећа (37 процената) у односу на мај (50 одсто). С друге стране, привредници су уверени да сваки други
радник (53 одсто) у њиховој делатности има уговор, али није
пријављен на целокупну плату, као и да сваки трећи радник
(36 одсто) није пријављен.
Када је реч о односу са инспекцијама, 52% анкетираних
има замерке на рад инспектора. Сваки други привредник
оценио је да инспектори контролишу само мале компаније,
које немају финансијску моћ или политичку заштиту. На другом месту листе замерки (23%) је подмитљивост, а треће место деле необученост и некоординисаност инспектора (честе
посете једној фирми, а ниједна код конкуренције).
У погледу бирократије, резултати показују да су привредници најмање задовољни шалтерима, иако на њима не
проводе највише времена - банке (13%), РФЗО, Пореска управа (по 12%), катастар (9%). Како су истакли, најдуже чекају
на шалтерима катастра (35,8 минута), судова (34,3 минута),
Фонда ПИО (34,2), полиције (33,6) и РФЗО (32,3), а најмање на
шалтерима банака (14,5 минута), Поште (15,6), АПР-а (16) и
локалних самоуправа (16,8 минута).

Две чете радника „на црно”
Инспектори рада Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања су у појачаним инспекцијским надзорима послодаваца који се баве прерадом воћа и
поврћа и који поседују хладњаче, затекли 207 лица на раду
„на црно“. Само код једног послодавца на територији Зајечарског управног округа, од 54 затечена лица чак 49 је радило „на црно“, док код послодавца на територији Средњобанатског управног округа од 160 затечених лица 95 није
имало закључене уговоре о раду.
Инспектори рада су наложили послодавцима да са свим затеченим лицима на раду „на црно“ закључе уговоре о раду
и да их пријаве на обавезно социјално осигурање, а против
послодаваца су поднели захтеве за покретање прекршајног поступка.
Инспекцијски надзори су извршени код 72 послодавца на
територији Београда и 19 управних округа, а запослени „на
црно“ су затечени код 10 привредних субјеката.
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ГОРЕ - ДОЛЕ ЕКОНОМИЈА Компанија „Алибаба“

ШВЕДСКА

је за само 15 година постала водећа кинеска
компанија у области трговине преко интернета

„АЛИБАБИ“ ОСАМ
МИЛИЈАРДИ ДОЛАРА

Од иницијалне јавне понуде на Њујоршкој берзи
компанија „Алибаба“ би могла прикупити чак
25,02 милијарде долара

Б

огатство запослених у кинеској компанији за трговину преко интернета “Алибаба” могло би да порасте
на готово осам милијарди долара, у тренутку када се
та фирма припрема за велику јавну понуду акција
на Њујоршкој берзи, од које, према неким проценама, може
прикупити чак 25 милијарди долара. Према документима
које је кинеска компанија доставила америчким регулаторима, вредност појединачних акција компаније „Алибаба“
данас је у распону од 66 до 68 долара, захваљујући чему је
укупна вредност деоница у рукама око 6.000 запослених
достигла цифру од осам милијарди долара, преноси агенција
„Франс прес“.
Од иницијалне јавне понуде на Њујоршкој берзи компанија би могла прикупити чак 25,02 милијарде долара. Основана 1999. године, „Алибаба“ је за само 15 година постала водећа кинеска компанија у области трговине преко интернета.

ЊУЈОРК „Мајкрософт“ укинуо
2.100 радних места

„ЕРИКСОН“
ОТПУШТА
1.600
РАДНИКА?

Ш

ведска компанија из области телекомуникација
„Ериксон“ престаће са радом на развоју модема,
због чега би око 1.600 запослених могло да остане
без посла. На тим пословима радила су 1.582 радника, а постоји могућност да ће неки од њих бити премештени на нова радна места. Угрожена радна места налазе се у
филијалама у Шведској, Индији, Немачкој, Кини и Финској.
„Тржиште се смањило. Све мањи и мањи број произвођача смарт телефона купује одвојено модеме, већ их набављају
у саставу процесора“, објаснио је за шведске медије генерални директор „Ериксона“ Ханс Весберг.

ФРАНЦУСКА Пореске олакшице

коштаће Француску
три милијарде евра

СМАЊЕН ПОРЕЗ
ЗА 9 МИЛИОНА
НАЈСИРОМАШНИЈИХ
ФРАНЦУЗА

ДРУГА РУНДА
ОТКАЗА

А

мерички софтверски гигант „Мајкрософт“ укинуо
је 2.100 радних места, у склопу друге рунде отпуштања најављеног раније ове године. „Предузели смо нови корак у том процесу, укидајући око
2.100 радних места. Отпуштања су реализована у различитим филијалама и у различитим земљама света“, наводи се у саопштењу „Мајкрософта“, који је у оквиру прве
рунде отпустио 13.000 радника.
Како подсећа агенција „Франс прес“, „Мајкрософт“
је у јулу представио план о укидању 18.000 радних места широм света до краја ове године, од чега ће највећи
део бити укинут у недавно преузетој компанији „Нокија“.
Амерички технолошки гигант наводи да ће наставити са
процесом отпуштања на најразумнији могући начин и да
ће понудити отпремнине онима који су изгубили радна
места.
Реч је о највећем отпуштању радне снаге у историји
„Мајкрософта“, пошто ће без посла остати око 14 одсто
„Мајкрософтових“ запослених од укупно 127.000 радника
широм света. На име трошкова повезаних са отпуштањима „Мајкрософт“ ће морати да издвоји између 1,1 и 1,6
милијарди долара.

Бесплатна публикација о запошљавању

П

орез на доходак биће смањен или потпуно укинут за девет милиона најсиромашнијих француских домаћинстава, саопштио је француски
државни секретар за буџет Кристиан Екер.
Планиране мере пореских олакшица које подразумевају смањење пореза или потпуно ослобађање, коштаће
француску државу око три милијарде евра, које ће остати на располагању најугроженијем слоју француског
становништва, пренео је „Фигаро“.
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ТЕМА БРОЈА За 403 предузећа у реструктурирању стигле 1.732 понуде

ПОСЛЕДЊИ ВОЗ

Писма о намерама стигла и за највеће српске губиташе - Петрохемију, Азотару,
Симпо. За неки од облика приватизације РТБ „Бор“ заинтересовано чак 20 компанија.
Понуду није добило 99 предузећа. На листи за стечај 58 предузећа

М

инистарство привреде саопштило је да су за 403 тако писмо о намерама за неки од облика приватизације доспредузећа у реструктурирању стигле 1.732 понуде тавило чак 20 компанија, сазнаје „Курир“. Понуде се односе
и да сада следи њихово разматрање. Међу понуда- на куповину мањинског пакета, стратешко партнерство, али
ма нису само оне за куповину предузећа или дела и концесије за неке делове борског комбината.
имовине, већ има интересовања и за стратешка партнерства,
„Не могу да говорим о конкретном случају, али знам
као и за озбиљан рад на обнови предузећа. Највећи број по- да постоји велико интересовање за 502 компаније које су у
нуда је из Србије, затим из Немачке - 72, САД - 35, Русије - 26,
Бугарске - 34, из Велике Британије - 21. Интересантно је да је
било и 18 понуда из Чешке и по шест из Црне Горе и Пољске.
Јавили су се чак и инвеститори из Панаме, с укупно четири
писма о заинтересованости, колико је пристигло и од инвеститора из Уједињених Арапских Емирата.
„После 15. септембра Агенција има рок од 45 дана да да
предлог министарству“, рекао је министар привреде Жељко
Сертић и додао да ће се Министарство привреде потрудити да направи добар програм за свако од предузећа у реструктурирању. Према његовим речима, најбоље се котирају
предузећа која имају могућност за развој
и могу да функционишу на бољи и квалиВелики број инвеститора јавио се за
тетнији начин. Он је најавио да ће се понуде разматрати заједно са синдикатима и предузећа од којих многа са листе никада
руководствима предузећа, представницима
нису била приватизована: ИМТ, ИМР,
министарстава, као и да ће се у наредном
периоду одлучивати о томе која предузећа
„Прва петолетка“, „14. октобар”
морају у стечај. Каква ће бити судбина сваког конкретног предузећа, тек ће бити одреструктурирању. Од тога нису
лучено.
„Међу понудама нису само оне за куповину предузећа били изузети ни највећи српски губиташи, па су писма о наили дела имовине, већ има интересовања и за стратешка мерама стигла и за Петрохемију, Азотару, Симпо. Све ће се
партнерства, као и за озбиљан рад на обнови предузећа. то разматрати заједно са синдикатима и руководствима, а
Најбоље се котирају она која имају могућност за развој и приоритет ће добити она компанија која обезбеди дугорочни
могу да функционишу на бољи и квалитетнији начин“, иста- рад и исплате зарада. Наравно, биће и оних фирми које ће
морати у стечај“, рекао је Сертић за „Курир“.
као је Сертић.
А да су канадске компаније заинтересоване за сарадњу
Није исти модел приватизације добар за свако предузеће. За металски комплекс, који има огромну имовину, по са РТБ „Бор“, речено је на састанку министра рударства и
мишљењу директорке Агенције за приватизацију најбоље је енергетике Александра Антића са канадским амбасадором Романом Вашчуком и представницима компанија из
стратешко партнерство.
„Република Србија би у ново предузеће, претварањем те земље.
дуга у власништво, унела, на пример, опрему и производне
На састанку, коме су присуствовали представници комхале, а стратешки партнер би могао да унесе лиценце и тех- панија RGMI и „Dundee Capital Markets“ из Канаде, прецизинологију у истој вредности“, изавила је за „Новости“ Марија- рано је да су канадске компаније заинтересоване за сарадњу
на Радовановић, уз напомену да се велики број инвестито- са РТБ „Бор“ кроз дугогодишњу, унапред уговорену авансну
ра јавио управо за предузећа у овом сектору, од којих многа куповину њихових производа и да за то располажу обезбеђеса листе никада нису била приватизована: ИМТ, ИМР, „Прва ним финансијским средствима.
петолетка“, „14. октобар“...
За приватизацију шест предузећа из Групе „Застава воИако је велики губиташ, за Рударско-топионичарски зила“, међу којима је и некадашња фабрика „Застава аутомобасен „Бор“ постоји велико интересовање инвеститора, па је били“, која од имовине има само земљиште, заинтересовано
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брике. Како истиче, било је за очекивати да се кинески партнер одазове јавном позиву.
Фабрика камиона је производила годишње око 200.000
привредних возила, потом пала на око 400, а ове године ће са
монтажних трака сићи њих педесетак.
Ипак, чини се да су пољопривредна добра и фабрике
за обраду хране најинтересантније не само домаћим већ и
страним инвеститорима. Како „Новости“ сазнају, на адресу
Агенције за приватизацију највише писама о заинтересованости, од 1.732 пристигла, дошло је управо на име предузећа
из пољопривреде и обраде хране.
„За Будимку из Пожеге влада велико интересовање,
чак су писмо о заинтересованости послале и водеће светске
корпорације“, каже извор „Новости“, који, ипак, није желео да
износи конкретна имена фирми, с обзиром да је реч о корпорацијама које се котирају на светским берзама, па би било
каква најава о куповини могла да утиче и на њихову цену
акција.
На списку великих светских и домаћих компанија
Иначе, производни програм „Будимке“ обухвата воћне
ПКБ корпорација, али и „Драган Марковић“ из Обресокове и концентрате, мармеладе, џемове, конзервисано воће
новца и Пољопривредно добро „Омољица”
и поврће. Предузеће има свој засад јабуке на 11,5 хектара,
као и засаде малине у пластеницима. После неуспешне прије укупно 20 фирми. Генерални директор Групе „Застава во- ватизације, када је предузеће изгубило тржишта и додатно
зила“ Драган Срејовић у изјави „Танјугу“ је рекао да је за се задужило, фирма у априлу 2010. године улази у реструк„Заставина“ предузећа заинтересовано 17 иностраних ком- турирање и наставља са производњом.
панија и три фирме из Србије.
„Будимка“ није једино домаће предузеће које би спас
Према његовим речима, две компаније из иностранства могло да пронађе кроз наступајућу приватизацију са велизаинтересоване су за предузеће „Застава обновљиви извори ким играчима на тржишту. Према сазнањима „Новости“, велике светске корпорације заинтересоване су и за куповину
„Варош капије“ - угоститељског предузећа у чијем саставу
послује и чувена београдска кафана „Знак питања“, која потиче још с почетка 19. века.
Не јењава ни интересовање за „Вршачке винограде“,
предузеће чија је претходна приватизација поништена пре
потписивања купопродајног уговора са кинеским „Гуан наном“. За „Винограде“, који обрађују 620 хектара и имају у
власништву шуме, грађевинске објекте и залихе од 10 милиона литара вина, пристигло је више
озбиљних писама о заинтересованости.
Из Немачке 72 понуде, САД - 35, Русије На колику вредност ће овај произвођач
вина сада бити процењен, остаје да се
- 26, док су по четири писма о заинвиди. Кинези су лане излицитирали њетересованости стигла из Панаме и гову куповину за 5,2 милиона евра, али
до потписивања уговора никада није доенергије“, једна инострана за „За- Уједињених Арапских Емирата
шло, јер је процењено да је продаја била
става хортикултуру“, а једна донезаконита и да „Виногради“ вреде 29
маћа за „Застава возила“. За „Застамилиона евра.
ва аутомобиле“ заинтересоване су две иностране компаније.
На списку великих светских и домаћих компанија је
Фабрика која је за пет деценија произвела више од четири и ПКБ корпорација, али и „Драган Марковић“ из Обреновмилиона аутомобила, новембра 2008. године је престала са ца, пољопривредно добро које располаже фармом свиња,
производњом, пошто је договорено стратешко партнерство фармом крава, фабриком сточне хране, док 3.000 хектара
између италијанског ФИАТ-а и Владе Србије.
има под воћем и поврћем. Инвеститорима је занимљива и
Данас „Застава аутомобили“ имају четворо запослених, „Омољица“, пољопривредно добро које се бави гајењем жита
а од имовине земљиште на четири локације, од којих је једна и поседује земљиште под системом за наводњавање.
у индустријској зони Корман поље. У склопу Групе „Застава
На мети великих играча је и једно предузеће ван сектовозила“ су и „Заставина“ медицина рада са 268 запослених и ра пољопривреде. Реч је о крушевачком „Трајалу“, корпора„Застава Инпро“ са 350, од којих су две трећине особе са инва- цији која се бави производњом гума, заштитних средстава и
лидитетом, али су они изузети из приватизације.
привредних експлозива у пет фабрика.
Директор крагујевачке фабрике „Застава камиони“
Док је интересовање улагача и стратешких партнера
Ђорђе Несторовић рекао је да је за приватизацију заинте- премашило очекивања домаћих званичника, број од 99 прересовано пет иностраних компанија.
дузећа која нико неће није изненађујући. Од почетка се рачу„Нема прецизних података о томе колико је компанија нало са ликвидацијом 58 фирми које постоје само на папиру,
заинтересовано, то знају надлежни у Агенцији за привати- док је, по речима в.д. директорке Агенције за приватизацију
зацију. Нас је петоро партнера информисало да су исказали Маријане Радовановић, у старту још око 50 фирми испуњаинтересовање и о томе предали писмо Агенцији“, рекао је вало услове за стечај. Међу 58 предузећа која, практично,
Несторовић.
немају имовину, запослене, чак ни делатност, нити постоје на
Наглашавајући да фабрика има малу али контунуирану адреси су: „Аеродром паркинг“ из Београда, Клокот бања из
производњу, Несторовић је навео да су за њу заинтересова- Бујановца, Југословенски лексикографски завод, „Горење БГ“,
не компаније из Грчке, Енглеске, Италије, као и „Јак мотори“ Бироопрема омладинска књига... Поред ових фирми, у стар(JAC motors) из Кине, са којима су пре шест месеци потписали ту је још око 50 предузећа испуњавало услове за покретање
меморандум о сарадњи. Меморандум предвиђа производњу стечаја. Чекало се само да то потврди и мањак интересовања
возила кинеског произвођача у погонима крагујевачке фа- инвеститора.
Милош Чолић
Бесплатна публикација о запошљавању
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Иницијатива “Савез за младе” запошљава широм Европе

ДО КРАЈА 2016. - 10.000 РАДНИХ МЕСТА
Компанија „Нестле“ је до сада отворила 32 радне позиције у Србији. У програм
пракси и приправништва до сада је укључено 59 младих

К

омпанија „Нестле“ је крајем прошле године покренула иницијативу за запошљавање младих испод 30
година, којом се обавезала да ће до краја 2016. отворити 10.000 радних места и 10.000 стручних обука у
Европи. Овдашњи огранак компаније - „Нестле Адриатик“
(Nestlé Adriatic), недавно је представио иницијативу „Савез за
младе“, која је покренута са циљем да мобилише и укључи
компаније које су спремне да одиграју позитивну улогу у запошљавању младих. Компанија је до сада отворила 32 радне
позиције у Србији, како у седишту компаније, тако и у својим
фабрикама у Сурчину и Старој Пазови, док је у програм пракси и приправништва укључено 59 младих.
“Швајцарска није одолела кризи због јаког и стабилног
финансијског сектора, већ зато што има продуктивну економију, чији ослонац је стручно образовање”, рекао је Жан
Данијел Рух, швајцарски амбасадор у Београду, на конференцији компаније „Нестле“ поводом ове иницијативе.
“Млади људи треба што раније да се укључе на тржиште
рада, да развијају вештине које су послодавцима потребне,

„Са 12 година почео сам да радим суботом у фабрици, а
са 15 унапређен у носача цигли на једном градилишту“,
рекао је Жан Данијел Рух, швајцарски амбасадор у
Србији

Компаније желе да запосле младе
Око 200 светских компанија удружило се како би се створиле боље прилике за запошљавање младих. Међу њима су
„Нестле“, „Адеко“, „Фејсбук“, „Гугл“ и „Твитер“. Компаније ће
обезбедити праксу младима, што им касније отвара могућност за стално запослење. Управа компаније „Нестле“, која
је на челу иницијативе, тврди да ће на овај начин наредних година бити отворено више од 100.000 радних места.
„Нестле“ је до сада обезбедио 8.000 радних места од укупно
20.000, колико је најављено до 2016. године.
Од почетка 2014. године до сада у иницијативу је укључено више од 4.000 особа широм Европе, од којих је 1.500 добило сталан посао, додатних 1.500 постали су приправници
или су уписани у програме обуке, а више од 1.100 добило је
привремене уговоре у компанији „Нестле“.
али и да стичу радне навике. Ја сам са 12 година почео да
радим суботом у фабрици, а са 15 сам унапређен у носача
цигли на једном градилишту. Иначе, био сам једини међу
вршњацима који је уписао гимназију и планирао даље да се
школује, јер у Швајцарској не желе сви да упишу факултет тамо се цени мануелни рад и добро се плаћа. Када сам се одлучио за гимназију, људи из окружења су ме задиркивали да
ништа нећу умети да радим, јер је пракса већине деце из мог
града била да се што пре осамостале, односно да се ишколују
и пронађу посао“, рекао је амбасадор Рух.
„У Швајцарској само 25 одсто младих уписује гимназије, а потом и факултете и више школе. Остали већ са 13
година иду на праксу у предузећа, како би лакше одлучили
чиме желе да се баве. Када одаберу будуће занимање, већ од
петнаесте или шеснаесте године, имају практичну наставу
у струци. Дуални систем образовања је у Швајцарској дао
најбоље резултате, па не видим зашто не би могао и у Србији”,
додао је амбасадор.
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Ансгар Борнеман, генерални директор компаније
„Нестле Адриатик“, нагласио је значај активног деловања
компанија и упутио поруку младима у Србији и региону.
„Нестле је друштвено одговорна компанија и својим
примером желимо да наведемо и друге компаније да пруже
шансу младима, што ће створити предуслове за повећање запослености у Европи. Желимо да поручимо младим људима
на тржишту рада да не одустају од активног тражења посла
и да раде на сопственом усавршавању“, рекао је Борнеман.
Према речима Дејвида Гала (Davida Gaal), регионалног ејч-ар менаџера компаније „Нестле Адриатик“, у Србији
би ова компанија требало да запосли 60 особа старости до 30
година и да створи услове да се још 90 младих обучава кроз
приправничке и сличне програме.
Према резултатима Анкете о радној снази Републичког
завода за статистику, у августу ове године од укупног броја
незапослених млади до 30 година су чинили 26,3 одсто. Другим речима, 198.337 особа из ове старосне популације је тражило али није успевало да нађе посао, а зна се да постоји
и одређен број оних који нити раде нити су на евиденцији
незапослених.
“Поражавајући је податак да 19,5 одсто особа старости
између 15 и 24 године нити је запослено нити је у процесу
школовања. Незапосленост младих не може бити решена деловањем само једног актера и само једне секторске политике,
већ захтева учешће свих друштвених структура. Пакет услуга за младе, предвиђен Националним акционим планом запошљавања за 2015. годину, подразумева читав низ корака,
од процене запошљивости, преко креирања индивидуалног
плана запошљавања и укључивања лица у мере“, каже Силвија Радиновић, руководилац Групе за политике запошљавања и праћење Европске стратегије запошљавања у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
„Од укупног броја незапослених 20,11 одсто је без икаквих квалификација (четвртина нема ни основну школу завршену), 58,5 процената има средње образовање, а 21,37 одсто
више и високо. Искуство показује да се најбрже запошљавају особе које су завршиле четворогодишње и трогодишње
средње стручне школе, затим високообразовани, а тек на
крају они са мање квалификација“, каже Весна Фабиан, директорка Сектора за посредовање у запошљавању и планирање каријере у НСЗ.
А.Б.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености (‘‘Службени гласник РС‘‘, бр. 36/2009 и 88/2010), а
у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине
Бечеј за 2014. годину и Споразумом о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљавања између Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова и Општине Бечеј бр. 133-101/2014-10 од 06.06.2014. године

Послодавац - извођач јавних радова у обавези је да обезбеди
исплату свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Општина Бечеј, и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом
износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, трошкове минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег
одмора, евентуалну разлику између минималне цене рада и висине нето зараде утврђене овим јавним конкурсом.

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА
ЈАВНИХ РАДОВА У 2014. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица
са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем
тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима послодавац - извођач јавног рада, а које
имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр.
превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређења
и изградња путева и др.). Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и
незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења
радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавних радова кога
одређује Општина Бечеј на основу јавног позива.
Максимална дужина трајања јавног рада је 4 месецa.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план)
и број лица која се запошљавају.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавних радова Општина Бечеј исплаћује послодавцу - извођачу јавних радова средства за:
- зараду незапосленим лицима
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица и
- трошкове спровођења јавних радова.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне
радове, у висини од:
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса;
2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица
укључених у јавне радове, у висини од:
- 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за сваки
месец ангажовања у висини од:
- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности и у области
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре.
Бесплатна публикација о запошљавању

Јавни радови се могу организовати и спроводити у
областима:
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење и
изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и других
објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење
ромских насеља, побољшање услова становања и други послови;
• социјалних, хуманитарних, културних и других делатности:
здравствено-васпитне активности - превенција и помоћ старима,
социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита
и очување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови
у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој делатности,
послови ажурирања база података и други послови.
IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова
имају:
- удружења грађана
- задруге
- предузетници и
- привредна друштва.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавних радова послодавац може да оствари под условом да:
- запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава
или незапосленог у стању социјалне потребе;
- у пријави за јавне радове навео је детаљан опис и динамику
активности јавног рада (термин план);
- измирио је уговорне обавезе према Општини Бечеј, осим за обавезе чија је реализација у току.
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу Општине Бечеј;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се
спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из
области социјалних и хуманитарних делатности;
- интерни програм обуке послодавца или програм образовне установе, уколико су за извођење јавног рада потребне обуке.
Општина Бечеј задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавних радова подноси се у 3 (три) примерка, Националној служби за запошљавање - Филијали Нови Сад Испостава Бечеј, Браће Тан 9, на прописаном обрасцу који се може
преузети у Филијали НСЗ, Одељењу за привреду и развој Општине
Бечеј или преузети са сајта: www.becej.rs.
01.10.2014. | Број 589 |
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За све потребне информације у вези са подношењем пријава, заинтересовани кандидати могу се обратити филијали НСЗ Испостава Бечеј, Браће Тан 9, на број телефона: 021/6916-505,
односно Одељењу за привреду и развој Општине Бечеј, на број
телефона: 021/6811-823.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Након подношења пријаве, Локални савет за запошљавање разматра и даје мишљење председнику Општине Бечеј, који ће донети одлуку о финансирању одобрених захтева у оквиру мере јавних
радова. Приликом одлучивања о пријавама за јавне радове узимају се у обзир следећи критеријуми: област спровођења, дужина
трајања јавног рада, укупан планирани број незапослених лица,
учешће локалне самоуправе, органа територијалне аутономије
или других извора у финансирању јавних радова, оцена остварене
сарадње са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и
процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за
локално тржиште рада.
Општина Бечеј задржава право да приликом одлучивања по
поднетој пријави изврши корекцију са подносиоцем око дужине
трајања и/или броја лица, у складу са расположивим износом
средстава који је опредељен.
Провера поднетих пријава
Општина Бечеј врши проверу поднетих пријава, односно проверу
испуњености услова јавног конкурса и приложене документације.
Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом
неће се даље разматрати. Мишљење о коначној листи прихваћених пријава са редоследом оцене пројеката доноси Локални савет
за запошљавање.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Председник Општине Бечеј и послодавац - извођач јавног рада
закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну;
- картон депонованих потписа и
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине
трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном
раду. Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о
раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу
јавног рада, нити након 30 дана од доношења одлуке о одобравању спровођења јавних радова.

ских средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног
лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице
које самостално обавља своју делатност (предузетник).
VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавних радова задржи
у радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе;
- у случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у
обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа
заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим лицем, за преостало време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу
са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног
рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак
са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
- Одељењу за финансије Општине Бечеј доставља доказе о
уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање
за запослене ангажоване на спровођењу јавног рада;
- Одељењу за финансије Општине Бечеј доставља доказе о
утрошку пренетих средстава за трошкове зараде, одласка и
доласка са рада и спровођења јавног рада;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама лица на спровођењу јавних радова након завршене
обуке;
- Одељењу за финансије и буџетском инспектору Општине Бечеј
омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву
потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
- обавести одељење за привреду и развој Општине Бечеј о свим
променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од
осам дана од дана настанка промене.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства
увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава,
у складу са уговором.
Образац пријаве и остале информације у вези са условима јавног
позива могу се добити у НСЗ - Филијала Нови Сад - Испостава
Бечеј, на број телефона: 021/6916-505, односно у Одељењу за
привреду и развој Општине Бечеј, број телефона: 021/6811-823
или преузети са сајта: www.becej.rs.
Јавни позив се објављује на огласној табли НСЗ - Филијала Нови
Сад - Испостава Бечеј, у публикацији ‘‘Послови‘‘ и на огласној табли
Општине Бечеј.

Средства обезбеђења уговорних обавеза
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом са
меничним овлашћењем.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима.
У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник буџет-
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Резултати јавног позива биће објављени на огласној табли НСЗ Филијала Нови Сад - Испостава Бечеј, на огласној табли Општине
Бечеј 8 дана од дана доношења одлуке.
Рок за подношење пријаве за јавне радове је 8 дана од
дана објављивања јавног позива у публикацији ‘‘Послови‘‘.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

У ОВОМ БРОЈУ

340
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

01.10.2014. | Број 589 |
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Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-720

Виши референт за административне послове у поступку
јавних набавки
за рад у Одељењу за инвестиције и јавне набавке Градске
општине Савски венац, на одређено време до 6 месеци због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња стручна спрема, три године радног искуства, положен државни
стручни испит.

Стручни сарадник - координатор Kанцеларије за младе
за рад у Одељењу за друштвене делатности, информисање
и месну самоуправу, на одређено време до повратка са
боловања одсутног радника
УСЛОВИ: висока стручна спрема друштвеног смера, једна година радног искуства, положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Oсим наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву и биографију кандидат подноси: оверену копију дипломе, доказ о радном искуству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије,
уверење о здравственом стању и уверење да није осуђиван за кривична дела на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу.

ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Његошева 77

Објављује оглас за пријем у радни однос на одређено време у Управи
Градске општине Врачар:
Због наступања околности предвиђених чланом 37 став 1 Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и
75/2014)
Одељење за општу управу, Одсек за послове писарнице и услужног
центра

Радно место: овера потписа, рукописа и преписа 1 извршилац
на одређено време
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, да је кандидат 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.
Посебни услови: средња стручна спрема, 1 година радног стажа и положен
стручни испит, познавање рада на рачунару, коришћење програма МS Word и
МS Еxcel, коришћење интернета и електронске поште.
ОСТАЛО: Уз пријаву за радно место са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству прилажу се у оригиналу (осим радне књижице) или у овереној
фотокопији следећи докази: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, диплома којом се потврђује стручна спрема, радна књижица и доказ
о радном стажу у струци. Изабрани кандидат се обавезује да у најкраћем року
од дана пријема у радни однос, а најкасније у року од 10 дана, достави уверење
о здравственом стању и уверење Министарства унутрашњих послова 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. У супротном, радни однос ће му престати у складу са одредбама Закона о
радним односима у државним органима. Пријаве се подносе на следећу адресу:
Управа Градске општине Врачар - Служба за финансијске и заједничке послове,
Београд, Његошева 77, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос“.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Лице задужено за давање обавештења о огласу: Драгослав Поповић, број
телефона: 011/3081-576, Служба за финансијске и заједничке послове.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или у овереној
фотокопији, непотпуне, као и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског
пола.
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БОР
ДОМ КУЛТУРЕ
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

19300 Неготин, Трг Ђорђа Станојевића 5
Директор
УСЛОВИ: Уз пријаву кандидат подноси: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверен препис дипломе о завршеном факултету, потврду
о радном искуству са подацима о пословима и радним задацима које је обављао,
лекарско уверење о здравственој способности за рад, уверење да није осуђиван
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државним органима, да се против њега не води кривични поступак за кривична дела из области привредног
пословања и да за иста није осуђиван последњих годину дана. Посебни услови:
VII степен стручне спреме из области друштвених наука, одговарајуће радно
искуство у друштвеним делатностима најмање 3 године, кандидат за директора дужан је да предложи писани програм рада и развоја установе у наредне 4
године, као саставни део конкурсне документације, поседовање организаторских и менаџерских способности. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: “За Управни одбор”.

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

Послови радних односа
за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: виша школска спрема - VI степен стручне спреме, први степен правног
факултета или виша управна школа, најмање 1 година радног стажа и положен
државни стручни испит.

Оператер аутоматске обраде података за бирачки списак
за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, средња економска
школа, гимназија, хемијско-технолошка, правно-биротехничка школа, организатор програма у сфери културе и информисања, техничар самозаштите, 6 месеци
радног стажа и положен државни стручни испит.

Интерни курир
за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: основна школа и 6 месеци радног стажа.

Курир месне канцеларије
за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа и 6 месеци радног стажа.

Администратор мреже и сарадник за одржавање
рачунарске технике
за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, средња техничка
школа, 1 година радног стажа, положен државни стручни испит и испит за рад
на рачунару.

Хигијеничар
за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа и 6 месеци радног стажа.
ОСТАЛО: 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.
Пријаве на оглас слати на адресу: Градска управа за опште и заједничке послове, 35000 Јагодина, Краља Петра I 6.
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
35260 Рековац, Краља Петра I 57
тел. 035/8710-483, 8710-484
Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив: дипломирани социјални радник и најмање пет година
радног искуства у струци, да је кандидат држављанин Републике Србије, да није
осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за кривична дела која
га чине неподобним за рад по Закону о раду, да поседује организаторске способности. Кандидати за директора уз прописану конкурсну документацију подносе
и програм рада за мандатни период. Пријаве са доказима о испуњености услова
доставити у року од 15 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу.

КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 1

Радник на техничким пословима у вези са остваривањем
права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и
признавања права у области борачко-инвалидске заштите
у Одељењу за општу управу и друштвене делатности, на
одређено време од 2 године, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: виша стручна спрема - економске струке, односно први степен академских студија из области друштвено-хуманистичких наука; једна година радног искуства; положен стурчни испит за рад у органима државне управе; оспособљеност за рад на рачунару; познавање (српског и мађарског) језика и писма
који су у службеној употреби у општини. Уз пријаву кандидат треба да достави:
уверење о држављанству, уверење 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, доказ о стручној
спреми, доказ о положеном стручном испиту, потврду о оспособљености за рад
на рачунару и потврду о радном искуству. Пријаве са доказима о испуњавању
услова доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

34300 Аранђеловац, Венац слободе 10
тел. 034/701-739
Радник за радно место: послови трезора
за рад у Одељењу за финансије и рачуноводство, на
одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економских наука, на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године, 1 година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у
органима државне управе.

Радник за радно место: инспектор канцеларијске контроле
за рад у Одељењу за пореске послове, на одређено време
од 12 месеци
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правних или економских наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године или високо образовање стечено на факултету за индустријски менаџмент, 3 године радног искуства у струци, положен стручни испит
за рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: Поред доказа о испуњавању посебних услова, кандидати су дужни да
уз пријаву на оглас приложе: извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ да се против
кандидата не води истрага, нити је подигнута оптужница; доказ да није осуђиван
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државним органима. Документа предати оригинална или оверене фотокопије истих. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

КРУШЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5
тел. 037/714-674
Комунални инспектор
на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области правних, економских, техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,
3 године радног искуства и положен државни стручни испит. Поред посебних
услова, кандидат треба да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије; 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 са документацијом слати на
горенаведену адресу, у року од 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

18252 Мерошина, Цара Лазара 17
Канцеларијски послови писарнице
за рад у Одељењу за општу управу и непривредне
делатности, на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правно-биротехничка школа; положен испит
за рад у државним органима; радно искуство годину дана; испуњеност услова
из члана 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник
РС“, бр. 48/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 39/02): да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; прописану стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу; да испуњава друге услове утврђене
законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Пријаве доставити поштом или лично, на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН
18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб
тел. 018/860-112

Оглас објављен 16.07.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН
18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб
тел. 018/860-112

Оглас објављен 20.08.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: инспектор за заштиту животне средине, за рад у Служби за привреду и инспекцијске послове, на одређено
време од 6 месеци.

НОВИ СА Д
ОПШТИНА БАЧ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКО НОВО СЕЛО
21429 Бачко Ново Село, Др Зорана Ђинђића 2
тел. 021/779-012
Секретар месне заједнице
на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: најмање завршен IV степен
образовања - економске или правне струке, једна година радног искуства на
истим или сличним пословима, пребивалиште на територији Месне заједнице
Бачко Ново Село. Кандидат поред посебних услова 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. Кандидати уз пријаву прилажу доказе о испуњавању услова конкурса,
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Администрација и управа
у оригиналу или у овереној фотокопији. Молбе са потребном документацијом
доставити лично или поштом на адресу: Месна заједница, Др Зорана Ђинђића
2, 21429 Бачко Ново Село.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЛАВНА
21428 Плавна, Маршала Тита 45

Секретар месне заједнице - реизбор
УСЛОВИ: најмање средња стучна спрема - економског или правног смера; једна година радног искуства на истим или сличним пословима; да кандидат има
пребивалиште на територији Месне заједнице Плавна. 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. Кандидати уз пријаву прилажу доказе
о испуњености услова конкурса, у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве са потребном документацијом предају се у Месној заједници Плавна, сваког
дана, од 07,00 до 14,00 часова или на адресу: Месна заједница Плавна, Маршала
Тита 45, 21428 Плавна.

ПАНЧЕВО
ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
Ковачица, Маршала Тита 48

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да има високу стручну спрему, најмање 3 године
радног искуства на пословима у култури, да поднесе програм рада и развоја
Библиотеке Управном одбору. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве треба да садрже све доказе о
испуњавању услова тражених конкурсом. Пријаве доставити на горенаведену
адресу.

Послови економа
на одређено време од 24 месеца
УСЛОВИ: Општи услови: да је лице држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да није под истрагом и кривично
осуђивано. Посебни услови: IV степен стручне спреме, економског смера, положен стручни испит за рад у органима државне управе, најмање једна година
радног искуства. Уз пријаву на оглас као доказе о испуњености услова кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију радне књижице, уверење о положеном стручном
испиту, уверење да нису осуђивани за кривична дела, уверење да се не води
истрага за кривична дела, уверење о општој здравственој способности и личну
и радну биографију. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за
послове економа - пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити поштом или лично на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за
локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

В РА Њ Е
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ДОМ КУЛТУРЕ „ДОИНА“

17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 115
тел. 017/651-103, 653-330

Директор

Оглас објављен 03.09.2014. године у публикацији „Послови“, за радно
место: стручни сарадник за екологију и заштиту животне средине при
КЛЕР-у, у делу услови додаје се: трајање радног односа до 31.10.2014.
године. Остали део огласа је непромењен.

26216 Уздин, Тудор Владимиреску 168
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред општих законом
предвиђених услова испуњава и следеће посебне услове: да нема законских
препрека за именовање, најмање средња стручна спрема (IV степен) или виша
школа, да зна румунски и један страни језик, најмање четири године на руководећем месту у области културе, план и програм рада и кратка биографија. Осим
писмене пријаве кандидати треба да поднесу фотокопију дипломе о завршеној
школи и потврду да се против кандидата не води судски спор. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Установа за културну
делатност - Дом културе „Доина“, Тудор Владимиреску 168, 26216 Уздин.

УЖИЦЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ СЕВОЈНО

31205 Севојно, Миливоја Марића 40
Начелник управе Градске општине Севојно
на мандатни период од 5 година
УСЛОВИ: Кандидати за избор треба да су држављани Републике Србије, да
испуњавају опште услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима и посебне услове предвиђене чл. 30 Одлуке о градским управама: завршен
правни факултет; положен правосудни испит; најмање 5 година радног искуства
у струци. Избор начелника се врши на мандатни период од 5 година. Пријаве
кандидата са документацијом подносе се у року од 15 дана од дана објављивања, са назнаком: „За конкурс“, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Послови урбанизма
на одређено време од 18 месеци
УСЛОВИ: Општи услови: да је лице држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да није под истрагом и кривично
осуђивано. Посебни услови: стечено високо образовање из области грађевин-
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ског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од три
године; положен стручни испит за рад у органима државне управе; најмање једна година радног искуства. Уз пријаву на оглас као доказе о испуњености услова
кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију радне књижице, уверење о положеном
стручном испиту, уверење да нису осуђивани за кривична дела, уверење да се
не води истрага за кривична дела, уверење о општој здравственој способности
и личну и радну биографију. Пријаве са комплетном документацијом доставити
у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата
- за послове урбанизма - пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве
доставити поштом или лично на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе
за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).
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ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА „ВРАЊЕ“
17500 Врање, Оца Јустина Поповића 7/3
тел. 017/422-834
Директор
реизборност - период од 5 година
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају
испуњавати и следеће услове: средња стручна спрема - економског смера, радно искуство од пет година на пословима са посебним овлашћењима, да кандидат познаје принципе и прописе омладинског задругарства кроз праксу, да не
постоје никакве законске сметње за именовање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: потврду о радном искуству на руководећим пословима,
потврду од стране савеза омладинских и студентских задруга Србије о раду и
познавању принципа и прописа у задругарству, уверење о држављанству и оверену фотокопију дипломе. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
слати на адресу: Омладинска задруга „Врање“, Оца Јустина Поповића 7/3, 17500
Врање, број телефона: 017/422-834, у року од 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремено приспеле и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ВРШАЦ
ГРАДСКИ МУЗЕЈ ВРШАЦ

26300 Вршац, Жарка Зрењанина 20
тел. 013/838-053, 832-902
Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: висока стручна спрема из области друштвено-хуманистичких наука или
природних наука, најмање пет година радног искуства на пословима у култури,
науци или образовању. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе,
потврду о радном искуству од најмање 5 година у наведеним струкама, уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела, уверење да се против кандидата не води кривични поступак, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС, радну биографију са прегледом кретања у служби, прилоге
којима доказује своје стручне и организационе спосоности, стратешки план рада
и развоја Градског музеја Вршац за време мандата.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

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

Администрација и управа / Трговина и услуге

ЗАЈЕЧАР
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „КЊАЖЕВАЦ“
19350 Књажевац, Карађорђева 55
тел. 019/731-698
Социјални радник
на одређено време до 2 године
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјални радник или VI степен стручне спреме, социјални радник, са или без радног искуства. Уз пријаву са
биографијом кандидати су дужни да доставе потребну документацију, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, потврду о радном искуству и уверење о положеном стручном испиту. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Трговина и услуге
AGENCY BRILLIANT

11000 Београд, Мира Попаре 109
тел. 069/3034-505
е-mail: оffice@аgencybrilliant.com
Послови генералног чишћења
5 извршилаца
Опис послова: послови генералног чишћења и одржавања стамбених и пословних простора на територији Београда (предност: општина Чукарица).
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, искуство пожељно. Документација коју је
потребно доставити за пријаву на оглас: доказ о стручној спреми (копија дипломе), фотокопија личне карте, потврда да је кандидат на евиденцији Националне
службе за запошљавање, потврда да није осуђиван и потврда да се против кандидата не води кривични поступак.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО“ ДОО
ИЗДАВАЧКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
11000 Београд, Господара Вучића 245
тел. 011/3087-515
факс: 011/3087-614
e-mail: оffice@vulkani.rs
www.vulkani.rs

Заступник - продавац књига на терену
на одређено време, за рад у Пожаревцу
УСЛОВИ: развијене комуникацијске и презентационе вештине, минимум IV степен стручне спреме; директна продаја капиталних издања „Вулкан издаваштва“
физичким лицима на отплату (више месечних рата без камата), повећање броја
купаца и унапређење сарадње са постојећим купцима, прикупљање потребне
документације за закључивање продаје, извештавање о реализацији. Нудимо
вам: одличну провизију, најквалитетније књиге на тржишту погодне за ову врсту
продаје, могућност високе зараде која директно зависи од ангажовања заступника, сигурну исплату у најкраћем року, стимулативни систем награђивања, могућност рада - пуно радно време, обуку и пропратни материјал за сврху подршке
продаји. Рок за пријављивање је 31.10.2014. године. Обавештење о даљем току
конкурса добиће само кандидати који уђу у ужи одабир. Пријаве за посао и све
додатне информације могу се добити на број телефона: 062/8005-618.

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
„JELENA STYLE“
34000 Крагујевац, Милована Гушића 46
тел. 064/1828-893
Мушко - женски фризер
на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: средња стручна спрема у наведеном занимању, пробни рад 1 месец,
рад у сменама и пожељно радно искуство у струци до 3 месеца. Заинтересовани
кандидати треба да позову за више информација и договора на број телефона:
064/1828-893, најкасније до 15.10.2014. године.
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„MISS ЕXCLUSIVE“ ZTR

24000 Суботица, Трг жртава фашизма 14
тел. 064/2015-612
Руководилац шиваоне и шивач
3 извршиоца
УСЛОВИ: III-VI степен стручне спреме, текстилни техничар, кројач, техничар
моделар одеће, текстилни конструктор, пробни рад 3 месеца, пожељно познавање кројења и шивења. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на број телефона: 064/2015-612.

СЗР СЕРВИС „ЕНЕРГИЈА“

24000 Суботица, Ивана Антуновића 141
тел. 063/1546-206
Сервисер беле технике
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, сервисер електромеханичар, возачка дозвола „Б“ категорије, пожељно радно искуство, пробни рад 1 месец. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на број телефона: 063/1546-206, од 08,00 до
18,00 часова.

„C & LC - GROUP“ DOO BEOGRAD

11000 Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 106/2
тел. 060/1052-209
Возач камиона
на одређено време од 3 месеца
10 извршилаца
УСЛОВИ: возач - III степен, положена „Е“ категорија за возаче, радно искуство
24 месеца. Конкурс је отворен до 03.10.2014. године. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона, особи за контакт: Саши
Бајовићу.

„ЕУРОДЕСК“ ДОО

11000 Београд, Карађорђева 89
тел. 011/761-34-19
Виши оператер техничке подршке
1. ниво САП
УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме, било које школе. Потребна знања и
способности: да кандидат познаје SAP, било да је радио у неким од његових
CORE модула (Fl Financial, CO Controlling, MM Мaterial Management, SD Sales аnd
Distribution, PP Production аnd Planning, PS Project System, PM Plant Management
или HR Human Resource), било да је давао техничку подршку за листе, добро
познавање рада на рачунару је обавезно, укључујући и базично решавање проблема, претходно искуство у пружању ИТ техничке подршке је велики плус,
познавање једне од следећих комбинација језика: италијански - енглески, француски - италијански, француски - енглески (познавање још неког европског језика поред ова два плус), обавезно - говорни и писани - високи ниво за сваки од
језика (пожељно факултетско или знање на нивоу матерњег, за кандидате који
су дуго живели и радили у Италији и на енглеским говорним подручјима). Опис
радног места: анализа проблема које праве корисници и разрешавање техничких проблема везаних за SAP на италијанском, француском и енглеском језику,
предвођење тима јуниора у техничком и административном смислу, обука обезбеђења и плаћена. Аплицирати на e-mail: hr@еuro-desk.еu. Кандидат треба да
пошаље пријаву са CV-ем у откључаном doc или docx формату, нипошто у PDF-у,
на енглеском и италијанском језику, у коме су јасно наведени степен знања италијанског језика и начин на који је то знање стечено, као и евентуална ИТ и
SAP знања, са свим специфичним областима експертизе уколико постоје, заједно
са осталим релевантним документима (скениране дипломе, сертификати, итд).
Пропратно писмо на италијанском језику треба да садржи одговоре на следећа
питања: 1. Које особине и знања вас чине добрим кандидатом да радите у SAP?
2. Које особине вас чине добрим кандидатом да радите са спољним корисницима
у разрешавању њихових проблема? 3. Шта вас мотивише да учите SAP и покренете своју каријеру у том правцу (за кандидате који се раније нису бавили SAPом)? Subject mail пријаве за ову позицију треба да буде формулисана на следећи
начин: Еуродеск (име и презиме кандидата) за позицију „Сениор за 1. ниво SAP
техничке подршке“.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
ЈАХТИНГ КЛУБ „КЕЈ“
11070 Нови Београд, Ушће бб

Конобар
на одређено време до 1 месеца
Шанкер
на одређено време до 1 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању. Пријаве слати на
е-mail: pravna.sluzba@progalvano.com.
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ДОО „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО“

11000 Београд, Господара Вучића 245
тел. 011/3087-515
е-mail: оffice@vulkani.rs
Заступник - продавац књига на терену
за град Ниш
УСЛОВИ: развијене комуникацијске и презентационе вештине; минимум IV степен стручне спреме. Основни задаци: директна продаја капиталних издања
„Вулкан издаваштва“ физичким лицима на отплату (више месечних рата без
камата); повећање броја купаца и унапређење сарадње са постојећим купцима; прикупљање потребне документације за закључивање продаје; извештавање о реализацији. Нудимо вам: одличну провизију, најквалитетније књиге на
тржишту погодне за ову врсту продаје, могућност високе зараде која директно
зависи од ангажовања заступника, сигурну исплату у најкраћем року, стимулативни систем награђивања, могућност рада - пуно радно време, обуку и пропратни материјал за сврху подршке продаји. Пријаве за посао и додатне информације могу се добити на број телефона: 062/8005-618. Обавештење о даљем току
конкурса добиће само кандидати који уђу у ужи избор.

„I & B CAPITAL“ DОО

21000 Нови Сад, Трг Марије Трандафил 20/лок. 2
е-mail: novisad@ibcapital.rs
Мајстор за уградњу ПВЦ столарије
на одређено време
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, возачка дозвола „Б“ категорије, потребно радно искуство на изради и уградњи ПВЦ столарије.
Кандидати који испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о запослењу. Уколико сте заинтересовани и задовољавате наведене услове, пошаљите CV у електронској форми на е-mail: novisad@ibcapital.rs или на адресу: Трг
Марије Трандафил 20/лок. 2, Нови Сад.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО“ ДОО

11000 Београд, Господара Вучића 245
тел. 011/3087-515
е-mail: оffice@vulkani.rs
Заступник - продавац књига на терену
на одређено време 3 месеца, за рад у Новом Саду
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV, VI/1, VII/1 степен стручне спреме у било ком занимању, развијене
комуникацијске и презентационе вештине. Ближе информације могу се добити
на број телефона: 062/8005-618 - Милан Мирковић. Рок за пријаву је 15.10.2014.
године.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ДИВАЦ М“
11000 Београд, Црвено барјакче 21
тел. 064/0064-112
Женски фризер
на одређено време
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, обавезно радно искуство на наведеним пословима минимум 5 година. Рад у другој смени од 14,00 до 21,00 час,
радни дани од уторка до недеље, понедељком се не ради. Кандидат мора да
буде оспособљен да самостално обавља посао. Конкурс је отворен до попуне
радног места. За све детаљније информације заинтересовани кандидати могу
да се јаве на горенаведени број телефона, особи за контакт: Марији Станојчић.

„DRVO TRADE NV“ DOO

11271 Сурчин, Војвођанска 370
тел. 011/8442-449
Возач камиона са дизалицом
на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на занимање, возачка возвола
„Ц“ категорије, радно искуство бар 3 године у раду са дизалицом за утовар/истовар дрвених трупаца. Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања. Лице за
контакт: Љиљана Влаховић.

„БЕОЗАШТИТА - БЕЗБЕДНОСТ
И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ“ ДОО
11000 Београд, Смедеревски пут 4ф
тел. 011/2750-127, 2750-857

Инжењер за послове безбедности и здравља на раду
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, три године радног искуства, рад на рачунару и возачка дозвола „Б“ категорије.

Инжењер за послове противпожарне заштите
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, три године радног искуства, положен стручни испит из противпожарне заштите, рад на рачунару и возачка дозвола „Б“
категорије.
ОСТАЛО: Пријаве слати на е-mail: beozastitabezbednost@yаhoo.com или поштом
на адресу: „Беозаштита“ ад, Далматинска 101.

Грађевинарство и индустрија
„АМИГА“ ДОО

36000 Краљево, Тике Коларевића 66
тел. 036/399-099
е-mail: оffice@аmiga.rs
Дипломирани грађевински инжењер
одговорни руководилац радова на изградњи објекта у
Анголи
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат поседује лиценцу одговорног
извођача радова Инжењерске коморе Србије, са радним искуством у вођењу
пројекта минимум 5 година, предност имају кандидати који знају португалски,
францски или енглески језик, возачка дозвола „Б“ категорије. Време ангажовања у Анголи минимум 2 године. Пријаве се подносе на горенаведену адресу
или на е-mail: оffice@аmiga.rs. Све информације могу се добити на број телефона: 036/399-099. Пријаве на конкурс послати у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО
36000 Краљево, Индустријска 27
Дипломирани правник
на одређено време три месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, положен правосудни испит. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Разговор са кандидатима биће обављен одмах по завршеном огласу. Пријаве слати
на адресу: Концерн Фабрика вагона Краљево АД, Индустријска 27, са назнаком:
„За кадровску службу“.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ АД

11000 Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-961, 060/8216-807 (од 08,00 до 16,00)
e-mail: zgp@beotel.rs
Грађевински радник
на одређено време, пробни рад 1 месец, могућност
заснивања радног односа на неодређено време
5 извршилаца
Место рада: Јагодина
УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме, радно искуство 2 године на наведеним
пословима, теренски рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена
исхрана. Конкурс је отворен до 19.10.2014. године. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве на горенаведени број телефона, особи за контакт: Кристиану
Цвијетићу.

„УНОГРАДЊА В.В.“ ДОО

11000 Београд, Војводе Степе 178
тел. 011/3987-265
е-mail: оffice@unogradnja.rs
Дипломирани грађевински инжењер
Место рада: Горњи Милановац - „Коридор 11“
Опис послова: обављање послова инжењера за вођење техничке документације.
УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер - нискоградња, радно искуство 36
месеци, лиценца 415, МS Оffice, АutoCAD, енглески језик - средњи ниво знања,
возачка дозвола „Б“ категорије, пробни рад од 3 месеца, обезбеђен смештај,
обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз, теренски рад. Конкурс је отворен до
попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу биографије да доставе
мејлом, да се јаве на контакт телефон или да директно дођу на адресу послодавца: Београд, Војводе Степе 178, радним данима, од 07,00 до 15,00 часова. Лице
за контакт: Влада Славковић.
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„НУКЛЕУС - КОНСАЛТИНГ“ ДОО
11000 Београд, Македонска 5
тел. 025/731-666
е-mail: nukleuscons@gmail.com
Технолог у лабораторији
Место рада: Црвенка
Опис послова: обављање послова технолога у лабораторији - испитивање нафтних деривата.
УСЛОВИ: технолог хемије - нафта и нафтни деривати, радно искуство 36 месеци. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу
радне биографије да доставе мејлом или да се јаве на контакт телефон послодавца. Лице за контакт: Владимир Лукић.

Mедицина
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69
факс: 011/380-96-50
Оглас објављен 10.09.2014. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: дипломирани економиста, за радно место: интерна контрола у Сектору за финансијске послове.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69
факс: 011/380-96-50
Дипломирани економиста за радно место: интерна
контрола у Сектору за финансијске послове
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен економски факултет, радно искуство на пословима интерне контроле финансијског пословања, као и доказ - уверење да кандидат није под истрагом и да није осуђиван. Пријаве са биографијом
и овереним фотокопијама доказа о испуњавању захтеваних услова подносе се у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс ради пријема у радни однос“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу писмено
ће бити обавештени.

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

Медицинска сестра - техничар
са положеним стручним испитом, на одређено време до
повратка медицинске сестре која се налази на неплаћеном
одсуству
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, лиценцу или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Уколико кандидат
поседује радно искуство потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, писарници болнице или поштом на адресу: Општа болница „Свети Лука“,
Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем
радног места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ВЕРОЉУБ ЦАКИЋ“

19250 Мајданпек, Капетанска 30
тел. 030/584-587
е-mail: dzmpek@sezampro.rs
Информатичар
УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије; да кандидату није престајао радни однос код претходног послодавца због теже повреде
радне дужности; да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута

Бесплатна публикација о запошљавању

оптужница. Посебни услови: да је кандидат дипломирани инжењер; да има искуства на пословима одржавања хардвера персоналних рачунара и периферија,
као и њихових конфигурација, за рад у доменском окружењу или непосредне
подршке корисницима - запосленима у предузећу; да је спреман на тимски рад;
знање енглеског језика (писање, конверзација и превод). Предност ће имати
кандидати који су дипломирали на једном од следећих факултета: ЕТФ, ФОН или
ПМФ и који имају најмање 7 година радног искуства. Пријаве уз CV и дипломе/
потврде о завршеним студијама доставити на е-mail: dzmpek@sezampro.rs или
поштом на адресу: Капетанска 30, 19250 Мајданпек, са назнаком: „Пријава за
конкурс“. У случају да се шаље поштом неопходно је да фотокопија дипломе о
завршеним студијама буде оверена. Доказе који се прилажу уз пријаву на конкурс доставиће само кандидати који буду ушли у ужи избор и који буду позвани
на тестирање. Сви кандидати који се пријаве биће позвани на разговор. Докази
које прилажу само кандидати који уђу у ужи избор: исправе којима се доказује
радно искуство на пословима одржавања хардвера персоналних рачунара и
периферија, фотокопија радне књижице, уверење о држављанству (може бити и
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (може бити и старији
од шест месеци), уверење да није покренута истрага, нити је подигнута оптужница против кандидата (не може бити старије од шест месеци) из места боравка
и места рођења, други докази о стеченим знањима и вештинама. Лице задужено
за давање информација о конкурсу: Валентина Марковић, начелник за правне,
финансијске, опште и помоћне послове, број телефона: 030/584-587. Пријаве уз
које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној
у општини или суду, као и непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве
биће одбачене. Дом здравља не врши дискриминацију на основу расе, боје коже,
пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција
се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове.
Кандидати који уђу у ужи избор биће накнадно обавештени о датуму разговора.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„GALLUS PHARMA“
11000 Београд, Ломина 11
тел. 011/4118-647

Дипломирани фармацеут
на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; енглески језик средњи ниво; положен стручни испит. Пријаве слати на е-mail: gallus.pharma@
gmail.com или се јавити на број телефона: 011/4118-647. Достављање радних
биографија на увид. Оглас је отворен до 15.10.2014. године.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-011, 3557-255

Оглас објављен 24.09.2014. године у публикацији „Послови“, за радно место: референт за рачуноводствено-књиговодствене послове,
на одређено време до 6 месеци, ради извршења одређеног посла,
исправља се у делу који се односи на доказе који су кандидати дужни да доставе, тако што после речи: „фотокопија дипломе“, речи: „и
фотокопија уверења/потврде о положеном стручном испиту“ се бришу.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар у Служби за прикупљање
крви, тестирање, производњу продуката од крви и
дијагностичких средстава
на одређено време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - лабораторијског или
општег смера. Уз пријаву на оглас кандидат је дужан да достави следећа документа: копију личне карте, копију дипломе, кратку биографију (CV). Пријаве се
подносе поштом или лично на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Контакт особа: Тања Појужина, дипл. правник,
број телефона: 021/4877-976.

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

1. Доктор медицине
на одређено време, најдуже до 24 месеца
2. Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене (трудничко - породиљско одсуство)
УСЛОВИ: За радно место под бр. 1: завршен медицински факултет - VII/1 степен,
звање: доктор медицине, положен стручни испит, без обзира на радно иску-
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ство; за радно место под бр. 2: завршена средња медицинска школа - IV степен,
општег смера, 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 завршеном медицинском факултету (VII/1 степен),
уверење о положеном стручном испиту; за радно место под бр. 2: фотокопију
дипломе о завршеној стручној спреми (IV степен), звање: медицинска сестра техничар, фотокопију уверења 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.

Пољопривреда
Т & T VET

24413 Палић, Трогирска 13
тел. 064/2344-701
Ветеринар

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор ветеринарске медицине, пожељно
знање мађарског језика. Оглас је отворен до 22.10.2014. године.

Виша медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту деце и омладине

ТУР „НАШЕ СЕЛО“

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Виша медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих грађана
2 извршиоца
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, виша медицинска школа, висока здравствена школа струковних студија, положен стручни испит за вишу медицинску
сестру, понавање рада на рачунару (основни пакет МS Office и Windows окружења), возачка дозвола „Б“ категорије, пожељно најмање две године радног
искуства у струци. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију
дипломе о вишој медицинској школи/високој здравственој школи струковних
студија, фотокопију уверења о положеном стручном испиту за вишу медицинску сестру, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе и
решење о упису у комору, уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје
МУП) - не старије од 6 месеци, уверење да се против кандидата не води кривични поступак - не старије од 6 месеци, извод из евиденције Националне службе
за запошљавање, фотокопију возачке дозволе, кратку биографија са адресом и
контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних ифнормација које могу бити важне за доношење одлуке
о пријему. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључивања уговора достави доказ о здравственој способности за рад са наведеним пословима.
Одлука о избору биће објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу
Дома здравља Раковица, Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве слати поштом
на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком: „За оглас“ или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ

17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 328
тел. 017/651-315
Доктор медицине
на одређено време ради замене, за рад у Одељењу за
здравствену заштиту одраслог становништва
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: VII степен стручне спреме, доктор медицине,
положен стручни испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе
следећа документа: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
копију), уверење о држављанству (оригинал или оверену копију), кратку биографију са адресом и контакт телефоном, CV, диплому о завршеном факултету (оверену копију), уверење о положеном стручном испиту (оверену копију),
лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран). Пријаве на оглас могу
се поднети лично у Дому здравља Бујановац, Карађорђа Петровића 328, Бујановац, сваког радног дана, од 07,00 до 14,00 часова или послати препоручено
поштом на адресу Дома здравља Бујановац, са назнаком: „За оглас“. Оглас се
објављује на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије и у публикацији
„Послови“. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ВЕЛЕДРОГЕРИЈА „ПАНТА РЕИ“
Звечан, Бубе Михајловића 3
тел. 066/9269-854
e-mail: vojkan93@hotmail.com
Дипломирани фармацеут
на одређено време
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - VII/1 степен, радно искуство минимум 36
месеци, возачка дозвола „Б“ категорије, знање енглеског - почетни ниво, поседовање лиценце за фармацеута или радно искуство од минимум 36 месеци. Рок
за пријављивање је до 03.10.2014. године. Заинтересовани кандидати могу да
се јаве послодавцу на горенаведени број телефона или да радне биографије
доставе мејлом. Лице за контакт: Војислав Лакетић.
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Ратина, Ратина бб
e-mail: ivan.d.stevanovic@gmail.com
Продавац у пољопривредној апотеци
на одређено време од 6 месеци
Место рада: Ратина (5км од Краљева)
Опис послова: обављање послова стручног сарадника у пољопривредној апотеци.
УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде - заштита биља, без обзира на
радно искуство. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани
кандидати могу радне биографије да доставе мејлом. Лице за контакт: Иван Стевановић.

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

Б Е О Г РА Д
ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАЈЛО ПУПИН“

11070 Нови Београд, Антифашистичке борбе 1а
Професор физичког васпитања
на одређено време ради замене запосленог
2 извршиоца
Професор биологије
са 60% радног времена, на одређено време ради замене
запосленог
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Наука и образовање
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да кандидат зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење
о држављанству Републике Србије, доказ да кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104
Сарадник у настави за ужу научну област - Класичне науке
на одређено време од једне године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области за коју се бира,
кандидат који је уписао дипломске академске студије - мастер и који је основне
студије завршио са просечном оценом најмање осам, способност за наставни
рад. Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статута
Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходним подацима за писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала пратећа
документација) доставити на наведену адресу. Контакт телефон: 011/3206-104
- Радмила Ђорђевић, стручни сарадник за радне односе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 67
Доцент за ужу научну област Правна историја, предмет:
Српска правна историја
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 став 5 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и чл. 105 и 107 Статута Правног факултета
Универзитета у Београду (пречишћен текст). Пријаве кандидата са прилозима
(биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) подносе
се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67,
у року од 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада
ужа научна област. Остали услови утврђени су одредбама члана 64 став 7 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010), у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Радни однос се
заснива на одређено време од пет година.

Ванредни професор за ужу научну област Основе техничке
физике
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада
ужа научна област. Остали услови утврђени су одредбама члана 64 став 7 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010), у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Радни однос се
заснива на одређено време од пет година.

Доцент за ужу научну област Петрологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада
ужа научна област. Остали услови утврђени су одредбама члана 64 став 5 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 се
заснива на одређено време од пет година.

Асистент за ужу научну област Геотехничко инжењерство
УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање
08,00 или кандидат који има академски назив магистра наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови утврђени су одредбама члана
72 став 1 и став 2 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
97/2008 и 44/2010) и Статутом Рударско-геолошког факултета Универзитета у
Београду. Радни однос се заснива на одређено време од три године.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, радови,
диплома о одговарајућој стручној спреми и потврде о статусу) доставити на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

НЕМАЧКА ШКОЛА БЕОГРАД

11000 Београд, Петра Чајковског 4
e-mail: schullеiter@dsbelgrad.com
Наставник српског језика
са 20 сати недељно, на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: завршен филолошки факултет - VII степен, државни испит за наставника, знање немачког језика - виши ниво, рад на рачунару, радно искуство је
небитно.

Наставник хемије
са 17 сати недељно, на одређено време од 12 месеци

11120 Београд, Краљице Марије 16

УСЛОВИ: завршен хемијски факултет - VII степен, државни испит за наставника,
знање немачког језика - виши ниво, рад на рачунару, радно искуство је небитно.

Сарадник у звању асистента за ужу научну област
Термоенергетика, за групу предмета: Топлотне
турбомашине и Термоенергетска постројења
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до 15.10.2014. године. Заинтересовани кандидати
могу радне биографије да доставе мејлом.

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VII/1 степен стручне спреме и други
услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 120 Статута
Машинског факултета. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене
копије диплома, списак радова и сепарате објављених радова. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба
бр. 121, у року од 15 дана од дана објављивања.

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

Редовни професор за ужу научну област Механика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада
ужа научна област. Остали услови утврђени су одредбама члана 64 став 8 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 се
заснива на неодређено време.

ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел/факс: 011/2422-178

Предавач струковних студија за ужу научну област
Грађевинске конструкције
на одређено време од пет година
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати поред
општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о високом
образовању - члан 63 став 2 и нормативним актима школе, завршен грађевински
факултет - одсек за конструкције, научни назив магистра техничких наука из
области грађевинарства и способност за наставни рад.

Предавач струковних студија за ужу начну област
Математика и рачунарство
на одређено време од пет година

Редовни професор за ужу научну област Економска
геологија

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати поред
општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о високом
образовању - члан 63 став 2 и нормативним актима школе, завршен грађевински
факултет, научни назив магистра техничких наука из области грађевинарства и
способност за наставни рад.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада
ужа научна област. Остали услови утврђени су одредбама члана 64 став 8 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 се
заснива на неодређено време.

Предавач струковних студија за ужу научну област
Менаџмент
допунски рад до 1/3 пуног радног времена, на одређено
време од пет година

Ванредни професор за ужу научну област Математика и
информатика

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати поред
општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о високом
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Наука и образовање
образовању - члан 63 став 2 и нормативним актима школе, завршен други степен високог образовања у области геодезије, научни назив магистра из области
менаџмента и способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију, списак радова, радове и оверене
преписе свих диплома (факултета, магистратуре), на адресу: Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија, Хајдук Станкова 2.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова доставити на
адресу: Факултет политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ“

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Боривоја Стевановића 27а
тел. 011/288-94-98

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Директор
на период од 4 године

Ванредни, односно редовни професор за ужу научну област
Медијске студије и новинарство

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе мора да испуњава услове прописане
чл. 8 став 2, чл. 59 став 5 и чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013); одговарајуће
образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или високо
образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно, дужност директора основне школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање стечено на студијама првог степена (основне академске
студије, односно струковне студије), студијама у трајању од 3 године или више
образовањее; кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања; да има лиценцу за наставника, стручног сарадника, положен испит за директора установе,
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство РС; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и да кандидати испуњавају услове
предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и Статутом Факултета политичких наука за избор у звање ванредног, односно редовног професора и Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, бр. 140/08, 144/08, 160/11 и 165/11). Избор ванредног
професора врши се на одређено време од 5 година, а избор редовног професора
на неодређено време. Уз пријаву доставити: биографију, оверен препис дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак научних
и стручних радова, радове.

Доцент, односно ванредни професор за ужу научну област
Медијске студије и новинарство
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и да кандидати испуњавају услове
предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и Статутом Факултета политичких наука за избор у звање доцента, односно ванредног професора и Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 140/08, 144/08, 160/11, 161/11 и 165/11). Уз
пријаву доставити: биографију, оверен препис дипломе, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, списак научних и стручних радова, радове.

Доцент за ужу научну област Политиколошко-социолошке
студије
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и да кандидати испуњавају услове
предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и Статутом Факултета политичких наука за избор у звање доцента и Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр.
140/08, 144/08, 160/11, 161/11 и 165/11). Уз пријаву доставити: биографију, оверен препис дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак научних и стручних радова, радове.

Доцент за ужу научну област Политичка теорија, политичка
историја и методологија политичких наука
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и да кандидати испуњавају услове
предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и Статутом Факултета политичких наука за избор у звање доцента и Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр.
140/08, 144/08, 160/11, 161/11 и 165/11). Уз пријаву доставити: биографију, оверен препис дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак научних и стручних радова, радове.

Асистент за ужу научну област Европске студије
на одређено време од 3 године
Асистент за ужу научну област Медијске студије и
новинарство
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: да су кандидати студенти докторских студија или да су магистри наука са прихваћеном темом докторске дисертације; да су претходне нивое студија завршили, појединачно, са укупном просечном оценом најмање 08,00; да
имају смисао за наставни рад, као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статутом и Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у
Београду - Факултета политичких наука. Приликом избора узима се у обзир већа
просечна оцена у току студирања, а посебно из уже научне области за коју се
кандидат бира, време трајања студија, мотивисаност за рад у настави и познавање светских језика. Уз пријаву приложити: биографију, оверен препис дипломе стечене у земљи или решење о признавању стране високошколске исправе о одговарајућој стручној спреми, потврду о уписаним докторским студијама
или одлуку универзитета о прихваћеној теми докторске дисертације, уверење о
положеним испитима са претходних нивоа студија, доказ о познавању светских
језика, списак радова и радове, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству.
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ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да достави: оверену копију дипломе о
завршеном факултету, оверену копију уверења о положеном стручном испиту,
односно лиценци, доказ о радном стажу, уверење о држављанству РС, извод из
матичне књиге рођених, доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, биографију са кратким прегледом кретања у служби са предлогом
програма рада директора школе. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - прибавља школа, а доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима из чл. 120 ст. 1 тачка 2 Закона о основама система образовања - изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „СВЕТИ САВА“

11563 Велики Црљени, Стевана Филиповића 10
тел. 011/8161-300
Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове предвиђене чланом 8 став 2, чланом 59 и чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13):
поседовање одговарајућег високог образовања стеченог на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске струдије 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 (положен стручни испит, односно испит за лиценцу
за наставника, односно стручног сарадника); поседовање држављанства Републике Србије; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; знање језика на ком се изводи образовно-васпити рад;
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; непостојање
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о
знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику), оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о
радном стажу у области образовања и васпитања, радну биографију, доказе о
поседовању организационих способности (факултативно). Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Наведена документација не може бити старија од шест месеци. Доказ о неосуђиваности и доказ
о недискриминаторном понашању на страни кандидата - прибавља школа, пре
доношења одлуке о избору. Ближе информације о конкурсу могу се добити у
секретаријату школе, на број телефона: 011/8161-300. Пријаве достављати лично или путем препоручене поште, на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
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Наука и образовање

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Остали услови за избор наставника и сарадника у настави прописани су Законом о високом образовању и Статутом Академије за дипломатију и безбедност.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова конкурса (оверене
копије диплома, списак научних и стручних радова) достављају се у року од 15
дана од дана објављивања, на наведену адресу Академије.

Редовни професор за ужу научну област Синоптичка
метеорологија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Редовни професор за ужу научну област Физика
јонизованих гасова, на неодређено време или ванредни
професор за ужу научну област Физика јонизованих гасова
на одређено време од 5 година

11000 Београд, Делиградска 27
тел. 011/3650-137

Предавач, предмет: Физичка култура

Доцент за ужу научну област Квантна и математичка
физика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII или VII/2 степен стручне спреме, доктор или магистар физичке
културе или спорта.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира, научни, односно стручни радови, у складу са Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 99/14), Статутом и Правилницима Физичког факултета и Универзитета у Београду;: неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став
4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 99/14). Пријава треба да садржи: биографију,
оверен препис дипломе, опис досадашње наставне активности, опис досадашње
научне активности, преглед научних резултата, списак наставних и научних публикација, списак цитата, најважније публикације. Пријаву је потребно доставити
у штампаној и едитабилној електронској форми (tex или doc формат), у складу са темплејтом који се налази на сајту Физичког факултета: www.ff.bg.аc.rs.
Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса доставити Деканату Физичког факултета, на наведену адресу (3. спрат, соба бр. 652), у року од 15 дана од
дана објављивања.

УСЛОВИ: VIII или VII/2 степен стручне спреме, доктор или магистар психологије.

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

Доцент за ужу научну област Економска теорија и анализа
- основи макроекономије и теорија и анализа економске
политике
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност за наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама
Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Факултета, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и
Критеријума за стицање звања наставника и сарадника на Економском факултету у Београду. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса
достављају се на наведену адресу Факулета, соба бр. 139, у року од 15 дана од
дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601
Наставник у звању ванредног професора за ужу научну
област Физичка хемија - квантна хемија, за предмете:
Квантна хемија (на основним студијама) и Примена теорије
група у физичкој хемији (на докторским студијама)
на Факултету за физичку хемију, на одређено време од пет
година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука; научни,
односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима, са
рецензијама, од значаја за ужу научну област за коју се бира; неосуђиваност за
кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом образовању. Остали услови утврђени су одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и Статутом Факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити архиви Факултета, на наведену адресу, у року
од 15 дана од дана објављивања.

АКАДЕМИЈА ЗА ДИПЛОМАТИЈУ
11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Асистент за ужу научну област - Политиколошке науке
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: високо образовање, факултет политичких наука, правни факултет или
филозофски факултет и уписане докторске студије из области за коју се бира.

Бесплатна публикација о запошљавању

Предавач, предмет: Психологија
ОСТАЛО: рад на рачунару - МS Оffice. Пријаве слати на е-mail: direktor@
аkademijafudbala.com или на наведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања.

Ч АЧ А К
ОШ „АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ“
32230 Гуча, Пионирска 5
тел. 032/854-141

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања, односно боловања ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем занимању.

Наставник ликовне културе
са 65% радног времена, на одређено време до повратка
директора са првог мандата
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем занимању.
ОСТАЛО: Поред општих услова, за рад у школи може бити примљено лице које
испуњава и посебне услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13). Кандидати уз
пријаву на конкурс подносе: оверену фотокопију дипломе о стечном образовању, оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених. Подносе се оверене фотокопије и исте се не враћају
кандидатима. Потребна документа доставити на горенаведену адресу, у року од
8 дана од дана објављивања. Непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „МИЋО МАТОВИЋ“

32253 Катићи
тел. 032/873-305
е-mail: оskatici@open.telekom.rs
Директор
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем занимању, да кандидат
има образовање стечено на студијама другог степена (дипломске акадамске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005.
године или стечено образовање 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, за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора школе и најмање
пет година рада у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Поред ових услова кандидат: а) мора да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; б) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; в) држављанство
Републике Србије; г) да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Изузетно, за директора школе може да буде изабрано и лице које има стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), на студијама у трајању од три године или
са вишим образовањем за наставника те врсте школе, дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора школе и најмање десет година рада у школи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из претходног става овог члана. На поновљеном конкурсу кандидати који имају
одговарајуће образовање из става 1 и 2 овог члана - равноправни су.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: диплому или уверење о стеченом образовању, уверење о положеном стручном испиту, уверење о држављанству, потврду о радном стажу у образовању и извод из матичне књиге рођених.

01.10.2014. | Број 589 |

21

Наука и образовање
Доказ о испуњености услова под тачком 2 а) подноси се пре закључења уговора
о раду, доказ под тачком б) - прибавља школа по службеној дужности. Сва документа треба да буду оригинална или у овереним фотокопијама. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339
е-mail: vrticlucani@open.telekom.rs
Васпитач
на одређено време ради замене директора за време првог
мандата
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем занимању. 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 или специјалистичке
струковне студије), према прописима који уређују високо образовање или 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.
ОСТАЛО: 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“.

ГЊИЛАНЕ
ГИМНАЗИЈА

Гњилане - Шилово
Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:
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; дозвола
за рад (лиценца); поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства РС; 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; непостојање дискриминаторног понашања утврђеног у складу са
законом. Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење
о држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту, доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику), потврду
о радном искуству, преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно), доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације могу се добити код секретара школе или лично у школи
и на број телефона: 065/8753-686.

ПОНОВО ОГЛАШАВА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Церница

Директор
мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити сва заинтересована лица која поред
општих услова за заснивање радног односа испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање - завршен факултет за наставника, педагога или пслихолога, да имају лиценцу за рад наставника, педагога или психолога, положен
испит за директора установе, најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Уз захтеве за заснивање радног односа потребно
је приложити следећа документа: доказ о школској спреми (оверена фотокопија дипломе), уверење о положеном стручном испиту (доказ о лиценци), уве-
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рење о положеном испиту за директора установе, потврду о радном стажу у
области образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење надлежног суда да кандидат није осуђиван и да није
под истрагом, уверење о здравственом стању. Пријаве - захтеве са комплетном
документацијом слати на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“, Церница - Гњилане,
за Школски одбор, 38251 Партеш. Некомплетна и неблаговремено поднета документација неће се разматрати.

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
Горње Кусце

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:
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 четри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године за наставника основне школе, педагога или психолога;
дозвола за рад (лиценца); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства РС; 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; непостојање дискриминаторног понашања утврђеног у складу са законом. Директор се бира на период од четири године. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (извод из матичне књиге
рођених или уверење о држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику), потврду о радном искуству, преглед кретања у служби
са биографским подацима, доказе о својим стручним и организационим способностима. Ближе информације могу се добити код секретара школе или лично у
школи и на број телефона: 064/4116-629.

ЈАГОДИНА
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 научну
област Методика наставе природних наука
на одређено време од три године
УСЛОВИ: дипломирани биолог, студент докторских студија 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 („Службени гласник РС“, бр. 76/05...99/14), као и општи и посебни услови
утврђени Законом о високом образовању и Статутом факултета. Уз пријаву на
конкурс кандидати подносе: 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.

КИКИНДА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„СНЕЖАНА - ХОФЕХЕРКЕ“
24400 Сента, Златне греде 7
тел. 024/815-571
Васпитач на српском језику
на одређено време
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више образовање, односно високо
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије) у трајању
од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) - васпитач, у складу са законом (доказ - оверена фотокопија дипломе); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС и
познавање језика на ком се обавља образовно-васпитни рад. Конкурс је отворен
15 дана од дана објављивања. Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу.
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ОШ „1. ОКТОБАР“

23316 Башаид, Војвођанска 65
тел. 0230/68-033
Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава прописане услове из члана 59, члана 8 став 2
и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, одговарајуће
високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне
школе, за педагога и психолога; да има дозволу за рад - лиценцу, да је савладао обуку и да има 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 (пре закључења уговора о раду); доказ да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад (српски). Кандидат је дужан да уз молбу на конкурс достави: оригинал, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном
образовању, оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном
стручном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, уверење о држављанству, доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, потврду
о радном искуству (у трајању од 5 година у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања), биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе,
уверење да није осуђиван за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа у складу
са законом. 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, у складу са чланом 59 Закона о основама система образовања
и васпитања. Додатне информације о конкурсу тражити од секретара школе.
ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе“. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
38218 Лепосавић, Немањина 29/А
Професор филозофије
за 8 часова недељно
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11,
55/13). Уз пријаву кандидати прилажу: доказ о стручној спреми, потврду о положеном стручном испиту (лиценца), уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене
способности кандидат доставља по коначности одлуке о избору, а пре закључивања уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве доставити на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања.

ОШ „СТАНА БАЧАНИН“
Лешак, Браће Матовић 17
тел. 028/88-020, 88-803

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета, за рад у издвојеном
одељењу школе у Белом Брду
Наставник математике
на одређено време до повратка привремено одсутне
запослене, са 50% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу школе у Белом Брду
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 120 и 121 став 9 и 10
и чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и услове у погледу стручне спреме
прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и
15/12). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави следећу документацију
(у оригиналу или оверене фотокопије): диплому о стеченом образовању, дозволу за рад (лиценцу), односно уверење о положеном стручном испиту које је
по закону признато као лиценца, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (фотокопија индекса или уверења високошколске установе из које се
види да је кандидат положио испите из педагогије и психологије), доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (подноси се

Бесплатна публикација о запошљавању

пре закључења уговора о раду). Школа прибавља доказ прописан чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - потврду надлежног органа да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора од најмање три месеца, као и за
друга кривична дела прописана овим чланом. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „БЛАГОЈЕ РАДИЋ“
Зупче
38228 Зубин Поток
тел. 028/478-313

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег факултета. Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије,
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима - пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела и под условима утврђеним
ставом 1 тачка 3 члан 120 Закона о основама система образовања и васпитања
- прибавља школа. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
38228 Зубин Поток
тел. 028/460-001

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Дрен
Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Црепуљи
Наставник биологије
на одређено време (ради замене одсутног запосленог), са
непуним радним временом, за рад у матичној школи Зубин
Поток и издвојеном одељењу у Црепуљи
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), односно одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да кандидати испуњавају услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1 до
4 Закона о основама система образовања и васпитања - одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: диплому
о стеченој стручној спреми (оверену фотокопију), уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора, а доказ
из члана 120 тачка 3 - прибавља школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Некомплетна и неблаговремена документација неће се разматрати. Пријаве са комплетном документацијом о испуњавању услова конкурса
доставити на адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 425-475
Студијски програм за руски језик и књижевност - научна област:
Филолошке науке

Лектор за ужу научну област Русистика
на одређено време од 3 године
Студијски програм за историју - научна област: Историјске, археолошке и класичне науке

Наставник у звању доцента за ужу научну област Општа
историја
на одређено време од 5 година
Студијски програм за српску књижевност и језик - научна област:
Филолошке науке

Наставник у звању доцента за ужу научну област Историја
српске књижевности
на одређено време од 5 годинa
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Наука и образовање
Сарадник у настави за ужу научну област Историја српске
књижевности
на одређено време од 12 месеци
Студијски програм за психологију - научна област: Психолошке науке

Наставник за ужу научну област Општа психологија и
мерење у психологији
Наставник за ужу научну област Клиничка психологија
Сарадник у настави за ужу научну област Општа
психологија и мерење у психологији
на одређено време од 12 месеци, са 50% радног времена
2 извршиоца
Студијски програм за педагогију - научна област: Педагошке науке

Наставник у звању ванредног професора за ужу научну
област Педагогија, теорија наставе и методика васпитнообразовног рада
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати за
наставнике треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 64 и 65
Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005
и 44/2010), Статутом Филозофског факултета и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Приштини. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење да
против кандидата није покренута истрага, нити подигнута оптужница, уверење о
држављанству Републике Србије), подносе се на адресу Факултета, са назнаком:
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Обавештења се могу добити
и на бројеве телефона: 028/425-473 и 425-475.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
34000 Крагујевац, Косовска 8
тел. 034/300-990

Наставник у звању предавача или професора струковних
студија за уже области: Рачунарске технологије и рачунари
и пројектовање

на студијама првог степена и уписане мастер академске или специјалистичке
студије уже научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13 и 99/14), Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и
радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Сарадник у настави за ужу научну област Информациони
системи
у Институту за математику и информатику факултета, на
одређено време једна година, за 30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани математичар или дипломирани математичар - информатичар, са укупном просечном оценом најмање осам
на студијама првог степена и уписане мастер академске или специјалистичке
студије уже научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13 и 99/14), Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и
радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област Зоологија
у Институту за биологију и екологију факултета, на
одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области биолошких наука.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07, 97/08,44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају
и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву
неопходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су, такође,
дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа
поводом чињенице да нису правноснажном пресудом осуђени за кривично дело
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800
Сарадник у настави за ужу научну област Интерна
медицина
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: стручни и академски или научни назив из области информатике, односно рачунарских наука (у складу са чл.
64 став 2 и став 3 Закона о високом образовању) и способност за наставни рад.
При избору вредноваће се објављени научни и стручни радови и практична
искуства у струци. Уз пријаву кандидат подноси следећа документа: биографију,
оверену фотокопију дипломе о стеченом стручном, академском или научном
називу, списак научних и стручних радова и саме радове и друге доказе битне за
избор, у складу са чланом 65 Закона о високом образовању. Пријаву на конкурс
са доказима о испуњености услова слати на горенаведену адресу. Број телефона
за информације: 034/300-990 (Мирослава Прокић). Конкурс је отворен 15 дана
од дана објављивања.

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

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у настави за ужу научну област Рачунарске
комуникације
у Институту за математику и информатику факултета, на
одређено време једна година, за 30% радног времена

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука
у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским
студијама, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација. Сву конкурсну документацију, као
доказ испуњености услова конкурса обавезно доставити и у електронској форми
(на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани математичар или дипломирани математичар - информатичар, са укупном просечном оценом најмање осам
на студијама првог степена и уписане мастер академске или специјалистичке
студије уже научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13 и 99/14), Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и
радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Сарадник у настави за ужу научну област Програмирање
у Институту за математику и информатику факултета, на
одређено време једна година, за 30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани математичар или дипломирани математичар - информатичар, са укупном просечном оценом најмање осам
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Сарадник у настави за ужу научну област Интерна
медицина
на одређено време 1 година

К РА Љ Е В О
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на обрачунским пословима и пословима
благајне и ликвидатуре
на одређено време до повратка одсутног радника, за рад у
Одељењу за финансије, локалне јавне приходе и привреду,
Општинске управе Општине Врњачка Бања

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

Наука и образовање
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - друштвеног или економског смера и најмање 1 година радног искуства у струци. Поред наведених услова, потребно
је да кандидати испуњавају 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 кандидат 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 утврђене 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.

ности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, а потврду о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Уз пријаву доставити оригинале или оверене копије докумената издатих од надлежних органа
(не старијих од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља по коначности одлуке
о избору. Пријаве слати на горенаведену адресу: Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Наставник музичке културе
са 90% радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана (породиљско одсуство и
одсуство са рада ради неге детета)

36000 Краљево, Доситејева 46Г
тел. 036/382-548
Наставник здравствене неге
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
Наставник здравствене неге
за 63% радног времена, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Право учешћа на конкурсу имају лица
која испуњавају услове у погледу стручне спреме, у складу са Правилником о
изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просветни гласник“, бр.
9/2013) од 17.06.2013. године. Осим у погледу стручне спреме, кандидат треба
да испуњава и следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин РС; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о завршеној одговарајућој школи
(одговарајуће образовање), уверење о држављанству, уверење о здравственој
способности - доставља изабрани кандидат пре заснивања радног односа, док
уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом о испуњености услова доставити на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

КРУШЕВАЦ
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24
За избор у звање и пријем у радни однос:

Асистент за извођење вежби из уже научне области Социолошке науке
за 50% радног времена
Сарадник у настави за извођење вежби из уже научне
области - Медицинске науке
за 60% радног времена
УСЛОВИ: Услови за избор у звање и пријем у радни однос предвиђени су Законом о високом образовању и Статутом школе. Пријаве на конкурс са документацијом слати на горенаведену адресу. Непотпуна и неблаговремена документација неће бити разматрана.

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ“

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

Наставник српског језика
са 67% радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана (породиљско одсуство и
одсуство са рада ради неге детета)
УСЛОВИ: Поред услова прописаних чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву
доставити (оверене преписе): диплому о потребној стручној спреми, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврду високошколске установе којом се потврђује да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Лекарско уверење
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену адресу, у року од 8
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору
кандидата биће донета у законском року.

ОШ „ПРВИ МАЈ“

Влајковци, 37220 Брус
тел. 037/830-233
Ложач
на одређено време
УСЛОВИ: одговарајуће образовање (II степен), да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност, држављанство Републике Србије, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 ст. 1 тач.
3 Закона о основама система образовања и васпитања, положен испит за руковаоца парних котлова. Уз пријаву на оглас доставити: оверену копију о стеченом
образовању, извод из матичне књиге рођених, копију личне карте, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), диплому - уверење за руковаоца парних котлова. Доказ из казнене евиденције прибавља школа. Лекарско уверење
(не старије од 6 месеци) - изабрани кандидат доставља школи пре закључења
уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима доставити на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ЛЕСКОВАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ“
16215 Црна Трава
тел. 016/811-114

37257 Падеж
тел. 037/629-207

Директор
на мандатни период од 4 године

Наставник српског језика
за 81% радног времена, за рад у матичној школи, на
одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 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; да кандидат испуњава услове за
пријем у радни однос у установи у складу са чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; лиценца за
наставника, педагога или психолога; положен испит за директора; најмање пет
година радног искуства на пословима образовања и васпитања, после стеченог
одговарајућег образовања. Поред општих услова, кандидат мора да поседује и
психофизичку 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.

Наставник ликовне културе
за 40% радног времена, за рад у матичној школи, на
одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: завршено високо образовање одговарајућег смера сходно чл. 3 тачка 1 за наставника српског језика и
тачка 4 за наставника ликовне културе, Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, да је држављанин
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, 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. Проверу психофизичких способ-

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: биографске податке са прегледом кретања у служби и прегледом програма рада директора школе за мандатни
период, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију лиценце, односно уверења о положеном стручном
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Наука и образовање
испиту, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе, потврду о раду на пословима образовања и васпитања (најмање 5 година
радног искуства), лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), уверење суда да против кандидата није покренута истрага, нити подигнута
оптужница (не старије од 6 месеци). Доказ о неосуђиваности прибавља школа.
У разматрање ће се узети и молбе лица која не приложе доказ да су положили
испит за директора установе, јер програм обуке за директора, као и правилник
о полагању испита за директора школе нису донети од стране министра, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора
школе. Директор школе се именује на мандатни период од 4 године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору
биће донета у законском року и биће достављена свим кандидатима. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности кандидат ће доставити непосредно пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата - прибавља школа, а
пре доношења одлуке о избору. Комисија ће почети са разматрањем конкурсног
материјала по истеку 8 дана од дана истека рока за пријем пријава на конкурс.
Комисија ће у року од 15 дана од дана почетка рада доставити информације о
кандидатима. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати препорученим писмом или донети лично, у року од 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе - не отварати“. Додатне информације могу се добити код секретара
школе или на број телефона: 016/811-114.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Боре Димитријевића Пиксле 1
тел. 016/3437-635
Професор неуропсихијатрије
на одређено време, за школску 2014/2015. годину, са 20%
радног времена (4 часа недељно)
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет, доктор медицине
(специјалиста неуропсихијатар).

Професор педијатрије
на одређено време, за школску 2014/2015. годину, са 30%
радног времена (6 часова недељно)
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет, доктор медицине
(специјалиста педијатар).

Професор интерне медицине (теорија)
на одређено време, за школску 2014/2015. годину, са 50%
радног времена (10 часова недељно)
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет, доктор медицине
(специјалиста интерне медицине).

Професор гинекологије и акушерства
на одређено време, за школску 2014/2015. годину, са 30%
радног времена (12 часова недељно)

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, струковна медицинска сестра - техничар.

Професор фармакологије (20%) и патологије (10%
наставне норме)
на одређено време, за школску 2014/2015. годину
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, доктор медицине.

Професор фармацеутске групе предмета
са 83% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, фармацеутски факултет, дипломирани фармацеут, магистар фармације.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да испуњавају услове прописане чл. 8, 120 и
121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13). Предвиђено је психолошко тестирање кандидата. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објаљивања. Ближе информације могу се добити на број телефона: 016/3437-635.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са боловања,
односно породиљског одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника разредне наставе може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег образовања у складу са одредбама члана 8 Закона о основама
система образовања и васпитања и члана 2 Правилника о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; држављанство
Републике Србије; 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; познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству РС (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених), оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. У пријави обавезно навести контакт телефон. Одлуку о избору кандидата директор ће донети
у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Пријаве слати на адресу школе или непосредно
предајом у канцеларији секретара школе, а ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и на горенаведени број телефона.

ЛОЗНИЦ А
ОШ „БРАЋА РИБАР“

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет, доктор медицине
(специјалиста гинекологије и акушерства).

15317 Доња Борина, Батар бб
тел. 015/7796-048

Професор хирургије са негом (теорија)
на одређено време, за школску 2014/2015. годину, са 50%
радног времена (10 часова недељно)

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет, доктор медицине
(специјалиста опште хирургије или једне од хируршких грана).

Професор инфектологије са негом (теорија)
на одређено време, за школску 2014/2015. годину, са 30%
радног времена (6 часова недељно)
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет, доктор медицине
(специјалиста инфектолог).

Професор медицинске биохемије (теорија и вежбе)
на одређено време, за школску 2014/2015. годину, са 20%
радног времена теорије и 40% радног времена вежбе (12
часова недељно)
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут (специјалиста медицинске биохемије), доктор медицине (специјалиста за клиничку биохемију), дипломирани фармацеут,
дипломирани биохемичар, струковни лабораторијски техничар (настава вежби),
VII/2 степен стручне спреме, фармацеутски факултет (специјалиста биохемичар), VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет (специјалиста за клиничку биохемију), VII/1 степен стручне спреме, фармацеутски факултет, VI степен стручне спреме, струковна медицинска школа - лабораторијски смер.

Наставник здравствене неге
за 78% наставне норме, на одређено време, за школску
2014/2015. годину
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УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе могу се пријавити кандидати
који испуњавају услове прописане чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13), на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 89/2013 и 99/2014), почев од
10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да кандидат поседује дозволу за рад; лиценцу наставника и стручног
сарадника, односно положен стручни испит, 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; држављанство РС; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту за лиценцу или положеном испиту за лиценцу
наставника или стручног сарадника, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора (лиценца за директора, документација
без доказа о положеном испиту за директора сматраће се комплетном уколико
су сва остала документа достављена уредно), а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора установе, потврду о најмање
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - изабрани
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Наука и образовање
кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду, радну биографију,
доказ о неосуђиваности и доказ о непостојању дискриминаторног понашања на
страни кандидата за директора - прибавља школа пре доношења одлуке о избору; пожељно је да кандидат приложи свој план рада и визију школе у наредних
4 године; остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о
избору. Пријаве слати на адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на бројеве телефона: 015/7796-048 и 015/7796-775. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

педагошких и методичких дисциплина (приложити један од следећих доказа:
потврду високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за
лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије), извод
из матичне књиге рођених, лекарско уверење о здравственој способности за рад
са децом и ученицима (доставити пре закључења уговора о раду). Уверења не
смеју бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

НИШ
ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“

18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић бб
тел. 018/823-430

Каменица, 18204 Горњи Матејевац
тел. 018/652-622
Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 8 ст. 2, чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013), односно лице које има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање Закон о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 97/08 и 44/10), почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године за наставника основне школе, педагога и психолога; да кандидат има
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора школе; најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат, пре доношења
решења о избору директора); 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. Уз пријаву доставити:
оверену копију дипломе о стеченом образовању, оверену копију дозволе за рад
- лиценце (уверење о положеном стручном испиту), потврду о најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (не старију од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(не старији од 6 месеци), уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), биографију са кратким прегледом кретања у служби, оквирни план рада
за време трајања мандата, доказ издат од стране одговарајуће високошколске
установе о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Уверење о положеном испиту за директора се не прилаже, али је изабрани кандидат дужан да исти
положи у законском року. Уверење надлежног суда да се не води истрага или
судски поступак - доставља изабрани кандидат на захтев школе. Рок за пријаву
је 15 дана. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс
за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Сматраће се да је одлука органа управљања о избору директора школе
донета, односно да је министар дао на њу сагласност, ако у року од 30 дана од
дана достављања одлуке не донесе акт који одбија сагласност.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

18220 Алексинац, Лоле Рибара 2
тел. 018/804-644
Наставник математике
на одређено време до повратка одсутног запосленог
(најдуже до 12.10.2016. године)
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема за извођење наставе математике и
звање, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013); на
основу члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник
је лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; изузетно, наставник је лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне акаденске, односно струковне студије), студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем; 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
(доказ - уверење надлежне установе); наставник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона основама образовања и васпитања; кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане
чл. 3 тачка 6 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи, за наставника математике; 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 (уверење прибавља школа); знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказује се дипломом о стеченом образовању). Уз пријаву
доставити: доказ о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија
дипломе), уверење о држављанству РС, доказ о образовању из психолошких,
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“
Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће више, односно високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне или основне академске студије), студијама у трајању
од 3 године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке студије) - васпитач, у складу са
законом; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат приликом заснивања радног односа);
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља установа); држављанство Републике Србије; знање језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад. Психолошку процену кандидата за
рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, пре доношења одлуке директора о избору
кандидата. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о положеном стручном испиту, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија, не старији од 6 месеци), доказ о знању језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад (оверена фотокопија сведочанства или дипломе да је
кандидат средње, више или високо образовање стекао на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или доказ да је положио испит из тог језика, по
програму одговарајуће високошколске установе). Неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ

18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 23
Наставник енглеског језика
са 22,22% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
Наставник практичне наставе образовног профила:
педикир маникир
са 62% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13)
и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91...6/14);
држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду); знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; 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 (наставник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности). Школа врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за
рад са ученицима коју врши Национална служба за запошљавање. Кандидати
уз пријаву подносе оверене фотокопије доказа о стручној спреми (диплома/уверење), уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених.

Благајник
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школа општег смера - гимназија,
стручна - економског смера или правно-пословног смера. Кандидати уз пријаву
подносе оверене фотокопије доказа о стручној спреми, уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених.

ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА

18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 23
Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено време ради замене
часова директора школе
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Наставник техничког цртања и машинских елемената у
подручју рада: Хемија, неметали и графичарство
са 30% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
Наставник хемијске технологије за 3 часа наставе недељно
и за 9 часова наставе недељно у блоку из предмета:
Загађивање и заштита ваздуха, Загађивање и заштита тла,
Извори и загађења животне средине, Практична настава и
прерада и одлагање отпадних вода
у подручју рада: Хемија, неметали и графичарство, укупно
50% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13)
и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91...6/14) и
Правилникомо врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним
школама који остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле:
техничар за козметичку технологију, техничар за графичку припрему и техничар
за обликовање графичких производа („Просветни гласник РС“, бр. 21/04...04/09);
држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду); знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; 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 (наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности). Школа врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са
ученицима коју врши Национална служба за запошљавање.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе оверене фотокопије доказа о стручној
спреми (диплома/уверење), уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених.

ОШ „ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ“

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 (доказ
издаје надлежна високошколска установа); образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013): професор историје, професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер; лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да имају завршене основне
академске студије историје; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство
Републике Србије. Уз пријаву доставити: кратку биографију (CV), оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, односно уверење уколико диплома није издата, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (за удате), доказ 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 или потврду факултета о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-810

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника са функције в.д.
директора, за рад у матичној школи у Тутину

18360 Сврљиг, Радетова 25
тел. 018/821-002

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања, за рад у матичној школи

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запосленог са функције
помоћника директора, односно до 31.08.2015. године

Наставник разредне наставе
на одређено време, за рад у издвојеном одељењу у Годову

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 (доказ
издаје надлежна високошколска установа); образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013): професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски
програм или главни предмет/профил енглески језик); мастер професор језика и
књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик);
дипломирани филолог англиста - мастер; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: кратку биографију (CV); оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, односно
уверење уколико диплома није издата; уверење о држављанству РС (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (за удате); доказ 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 или потврду факултета о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

Наставник историје
са 70% радног времена, за рад у издвојеним
осморазредним одељењима у Лалинцу и Гушевцу, на
одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

28

| Број 589 | 01.10.2014.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат треба да
испуњава и услове предвиђене чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве са потребном документацијом (диплома о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, ако се
образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, осим услова из
става 1 члана 120, лице мора да има и доказ о знању језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад). доставити у року од 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, на адресу школе. Кандидати ће бити писмено обавештени о избору, у року од 8 дана од дана доношења одлуке о пријему. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб
тел. 020/338-420
Доцент за ужу научну област Арапски језик
на одређено време од пет година
Ванредни професор за ужу научну област Психологија
у трајању од пет година
Редовни професор за ужу научну област Немачки језик
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 кандидати подносе: 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, у року од 30 дана од дана
објављивања. 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.

ОБУКА ЗА АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

НОВИ СА Д
УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“

21208 Сремска Каменица, Војводе Путника 87
тел. 021/4893-611
Наставник у звање доцента за ужу научну област Праћење
стања животне средине
на одређено време
УСЛОВИ: доктор наука - науке заштите животне средине, објављени научни
радови (најмање један научни рад са СЦИ листе), способност за наставни рад.

Наставник у звање доцента за ужу област Примењена
хемија
на одређено време
УСЛОВИ: доктор хемијских или техничко-технолошких наука, објављени научни
радови (најмање један научни рад са СЦИ листе), способност за наставни рад.

Наставник - сва звања за ужу научну област Кризни
менаџмент
УСЛОВИ: доктор наука о безбедности или друштвено-хуманистичких наука,
објављени научни радови, способност за наставни рад.

Наставник - сва звања за ужу научну област Рачуноводство
и пословне финансије
УСЛОВИ: доктор економских наука, објављени научни радови, способност за
наставни рад.
ОСТАЛО: Услови за избор у звање предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета, Правилником о избору у звање наставника и
сарадника на Универзитету „Едуконс“. Уз пријаву кандидат треба да приложи:
краћу биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
оверене копије диплома о високом образовању, диплому о научном звању доктора наука и списак објављених 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“

21244 Шајкаш, Петра Драпшина 56
Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:
одговарајуће високо образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) те врсте
школе и подручја рада (високо образовање стечено на студијама другог степена
- мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године или високо образовање 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 има дозволу за рад - лиценцу, односно стручни испит; да
има психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да има савладану обуку и положен испит
за директора (након доношења подзаконског акта који ће прописати програм
обуке, програм испита, начин и поступак полагања испита за директора); знање
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад; 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 рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, педагога или психолога; потврду о радном
искуству у области образовања - потврда или оверена фотокопија радне књижице; доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику); уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона
(доказ прибавља школа); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - доставља само изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду; преглед кретања у служби са биографским подацима
(необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Пријаву са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“ или доставити лично. Рок за подношење пријава
је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

СТУДИО ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
„WILLKOMMEN“

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 17
тел. 021/525-501
Професор немачког језика
на одређено време
УСЛОВИ: дипломирани професор немачког језика - бачелор или мастер. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу послати
биографију на е-mail: willkommen21000@yаhoo.de. Ближе информације могу се
добити на број телефона: 064/1568-141 - Јелена Грба.

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР“

21400 Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23
Наставник рачунарства и информатике
на одређено време, са 70% радног времена - замена
одсутног запосленог преко 60 дана
Наставник физике
на одређено време, са 20% радног времена - замена
одсутног запосленог преко 60 дана
Наставник биологије
на одређено време, са 70% радног времена - замена
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање у
складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник СРС - Просветни гласник“, бр. 5/91...7/2008); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није правноснажном
пресудом осуђен за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/2011 и 55/13); држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, да 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; наставник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8
став 4 Закона.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: диплому о стеченој стручној спреми, доказ 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 (наставник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или након дипломирања, доставља фотокопију индекса или потврду високошколске установе, наставник који је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, доставља фотокопију лиценце), уверење о држављанству, фотокопију личне карте; као доказ о познавању српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад доставља се диплома о
завршеном високом образовању на српском језику или уверење да је положен
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; кратку биографију - CV. Наведена документа кандидат прилаже у оригиналу или у
овереној фотокопији. Докази о испуњености услова који се односи на одговарајуће образовање, држављанство и познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, као и фотокопија личне карте - подносе се уз пријаву на
конкурс. Психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима доказује се пре закључења уговора, а уверење о некажњавању прибавља
гимназија. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

21426 Вајска, Маршала Тита 33
Нaставник техничког и информатичког образовања у
другом циклусу основног образовања и васпитања
на одређено време до престанка мировања радног односа
запосленом који је именован за директора школе
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под условима прописаним
законом, и ако има: одговарајуће образовање; 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. Одговарајућим образовањем сматра се образовање које је 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 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
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. Правилник о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013) прописује степен и врсту образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе доказ о одговарајућем образовању и извод из матичне књиге држављана издат у последњих
6 месеци. Послове наставе техничког и информатичког образовања у другом
циклусу основног образовања и васпитања може да изводи: професор техничког образовања; професор технике - професор технике и информатике; професор информатике и техничког образовања; професор техничког образовања
и машинства; професор технике и машинства; професор машинства; професор
електротехнике; професор техничког образовања и техничког цртања; професор техничког образовања и физике; професор физике и основа технике; професор техничког образовања и хемије; дипломирани педагог за физику и општетехничког образовања; дипломирани професор физике и основа технике за
основну школу; професор физике и основа технике за основну школу; професор
техничког образовања и васпитања; професор политехничког образовања и
васпитања; професор политехничког васпитања и образовања; професор технике и графичких коимуникација; професор производно - техничког образовања;
дипломирани педагог за техничко образовање; професор основа технике и производње; професор политехнике; професор технике и медијатекарства; професоер техничког образовања и мадијатекар. Наставу из предмета одређених у
ставу 1 овог члана могу да изводе и лица која су завршила двопредметне студије
на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у
трајању од 8 семестара. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: краћу биографију, доказ о стеченом образовању
- фотокопија дипломе о стеченом образовању, доказ о држављанству РС - уверење о држављанству, изјаву да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за дела наведена у тачки 3, својеручно потписану, са наведеним бројем,
местом и датумом издавања личне карте и јединственим матичним бројем грађана. Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу или као оверене
фотокопије. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности од Секретаријата унутрашњих
послова. Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, на број телефона: 021/775-873.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1
Сарадник (за наставни предмет: Римско право) у звање
асистента за ужу научну област историјскоправну
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршен правни факултет, са просечном оценом најмање 08,00; завршене мастер академске студије, са просечном оценом најмање 08,00; да је кандидат студент докторских студија из одговарајуће научне области; да показује
смисао за наставни рад. Услови за избор прописани су Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Факултета и Правилником о систематизацији радних места. Уз пријаву кандидат треба да приложи:
краћу биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
диплому о завршеном правном факултету (оригинал или оверену фотокопију),
диплому или уверење о завршеним мастер академским студијама (оригинал или
оверену фотокопију), доказ да је студент докторских студија, списак својих научних радова и по један примерак тих радова. Пријаве се подносе у року од 15 дана
од дана објављивања, на адресу: Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, Трг
Доситеја Обрадовића 1.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ СА ДОМОМ УЧЕНИКА
21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32
тел. 021/6616-366
е-mail: skolamp@eunet.rs

Наставник предметне наставе (у основној школи)
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, звање: дефектолог, пасивно знање рада на рачунару.

Наставник предметне наставе (у основној школи)
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, звање: професор физичког васпитања, пасивно знање рада на рачунару.

Наставник разредно-предметне наставе
(у основној школи)
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије), одгова-
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рајуће високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, звање: дефектолог, пасивно знање рада на рачунару.

Наставник разредно-предметне наставе
(у основној школи)
на одређено време до истека неплаћеног одсуства радника
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, звање: дефектолог, пасивно знање рада на рачунару.

Наставник индивидуалне наставе (у основној школи)
на одређено време до повратка раднице са одсуства ради
одржавања трудноће и породиљског одсуства
УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, звање: дефектолог, специјални педагог или логопед, пасивно знање
рада на рачунару.

Наставник целодневне наставе (у основној школи)
на одређено време до повратка раднице са одсуства ради
одржавања трудноће и породиљског одсуства
УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, звање: дефектолог, пасивно знање рада на рачунару.

Наставник индивидуалне наставе (у средњој школи)
на одређено време до повратка раднице са одсуства ради
одржавања трудноће и породиљског одсуства
УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, звање: дефектолог, пасивно знање рада на рачунару.

Наставник практичне наставе (у средњој школи)
на одређено време до повратка раднице са одсуства ради
одржавања трудноће и породиљског одсуства
УСЛОВИ: услови утврђени законом, Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
1/95, 24/2004, 10/2009 и 2/2012), Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011,
8/2011, 9/2013 и 6/2014) и Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у средњим школама који остварују
наставне планове и програме за наглуве и глуве ученике („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 1/97, 9/98, 24/2004 и 2/2009), звање: инжењер графичарства
и пасивно знање рада на рачунару.

Медицинска сестра - техничар (у дому ученика)
на одређено време до повратка раднице са одсуства ради
одржавања трудноће и породиљског одсуства
Медицинска сестра - техничар (у дому ученика)
на одређено време до истека неплаћеног одсуства радника
УСЛОВИ: Поред дефинисане стручне спреме, кандидати треба да испуњавају и
опште услове за заснивање радног односа: 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. Уз пријаву на одређено радно место
по конкурсу доставити: доказ о стручној спреми и уверење о држављанству.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности изабрани канидат
доставља пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата. У поступку одлучивања
о избору наставника школа врши ужи избор кандидата који се упућују на претходну проверу психофизичких способности код надлежне службе за послове
запошљавања. Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са
траженом документацијом слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“
21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-439
е-mail: puns@nspoint.net

Васпитач 1
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
23 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће више, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од три године - васпитач или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), 1 година радног искуства.

Васпитач 1 - приправник
4 извршиоца
УСЛОВИ: услови као за васпитача који први пут у том својству заснива радни
однос.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
6 извршилаца
УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од четири године - медицинска
сестра - васпитач оспособљена за рад са децом узраста од шест месеци до две
године, са децом узраста од две до три године лице које има средње образовање
(медицинска сестра - васпитач) и лице које има одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије) на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста
- васпитач, положен испит за лиценцу по прописима из области образовања, 1
година радног искуства.

Спремачица у вртићу
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
6 извршилаца
УСЛОВИ: диплома о завршеној основној школи (оверена фотокопија).

Сервирка у вртићу
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: диплома о завршеној основној школи (оверена фотокопија).

Кувар 2
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од три године куварског смера,
положен курс хигијенског минимума, 1 година радног искуства.

Помоћни радник 1 у кухињи
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: стечено основно образовање, положен курс хигијенског минимума.
ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима
прописаним законом, и ако има: психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад, да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Одговарајућа диплома и држављанство Републике Србије
достављају се уз пријаву на конкурс, а лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068
Наставник у звање доцента за ужу област Електроника
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струка електротехнике и рачунарства,
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента или ванредног професора за
ужу област Саобраћајнице

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, грађевинске струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом
Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање предавача за ужу област
Телекомуникације и обрада сигнала
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, електро струка, услови прописани чланом
64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду,
односно Факултета техничких наука.

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

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

Наставник у звање доцента за ужу област Квалитет,
ефективност и логистика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, менаџерске струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом
Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област Информационокомуникациони системи
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, информатичке струке, услови прописани
чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом
Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област Инжењерство
заштите животне средине
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке инжењерства заштите животне средине, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање предавача за ужу област Конструкције у
грађевинарству
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, грађевинске струке, услови прописани
чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом
Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање предавача за ужу област Теорија
конструкција
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, грађевинске струке, услови прописани
чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом
Саду, односно Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни однос (навести прецизан назив уже области) и доказе о испуњености услова конкурса:
краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипломи, доказ о
држављанству, оригинални извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није кривично гоњен, свим дипломама стеченим у иностранству потребно
је приложити и доказ о нострификацији, списак објављених научних радова,
књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс
посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ
„ТИМС“
21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-633
е-mail: informacije@tims.еdu.rs

Наставник у звање доцента у пољу друштвенохуманистичких наука, научна област: Физичко васпитање и
спорт, ужа научна област: Комплементарне кинезиолошке
науке, научна област: Менаџмент и бизнис, ужа научна
област: Комплементарне науке менаџмента и бизниса у
туризму
на одређено време, са 5% радног времена
УСЛОВИ: докторат техничких наука (менаџмент) и испуњеност услова за избор у
тражено звање. Посебан услов за горенаведено радно место је да кандидат има
одговарајуће компетенције у педагошком раду из одговарајуће научне области.
Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене
Законом о високом образовању, Законом о раду и Статутом Факултета за спорт и
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туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе доказе о испуњености
услова конкурса: радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе,
извод из матичне књиге рођених, уверење надлежног државног органа да није
осуђиван за кривична дела, као ни да се пред надлежним органима води кривични поступак против кандидата, списак објављених научних радова и саме
радове.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању наведених услова конкурса кандидати могу послати на адресу: Факултет за спорт и туризам ТИМС, Радничка 30а,
Нови Сад, са назнаком: „За конкурс“. Информације у вези са конкурсом могу се
добити на бројеве телефона: 021/530-633 или 021/530-231, сваког радног дана,
од 08,00 до 16,00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПАНЧЕВО
ОШ „4. ОКТОБАР“

26202 Глогоњ, Трг Маршала Тита 8
тел. 013/627-030
Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога (на студијама другог степена - мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, дозвола за
рад, обука и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије и да кандидат зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе
уз пријаву на конкурс: доказ о врсти и степену школске спреме (оверена фотокопија), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) - не старије од 6 месеци, уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених на новом трајном обрасцу (оригинал или оверена фотокопија), потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања (оригинална потврда од послодавца), фотокопију радне
књижице. Лекарско уверење о поседовању физичке, психичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци, тражиће се
накнадно за изабраног кандидата. Доказ да кандидат није осуђиван за горенаведена кривична дела - прибавља школа.
Напомена: Како подзаконски акт из чл. 59 став 17 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) није
донет, документација кандидата без положеног испита за директора - лиценце, сматра се комплетном, уколико су остала документа уредно достављена.
Пријаву на конкурс са потребним прилозима којима доказује да испуњава услове
објављене овим конкурсом, кандидат треба да достави у року од 15 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу, препорученом пошиљком или предати
лично у секретаријату школе. Ближа обавештења могу се добити на горенаведени број телефона. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10
Оглас објављен 17.09.2014. године у публикацији „Послови“, за радно
место: педагошки асистент, поништава се у целости.

ОШ „САВА ВЕЉКОВИЋ“

26354 Добрица, Светог Саве 408
Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена, на одређено време до краја
школске године
Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
Наставник физике
са 20% радног времена (4 часа наставе недељно), на
одређено време до повратка запосленог са дужности
директора школе у првом мандату
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање сходно члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС“, бр. 11/12 и 15/13); да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; да испуњава услове утврђене чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и
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55/2013). Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству - оригинал
или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о
положеном стручном испиту (ако поседује), уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања - прибавља школа, доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности - доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Потписану пријаву на конкурс са пратећом документацијом
(у оригиналу или оверене фотокопије, не старије од 6 месеци), кандидати треба
да доставе у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Ближе информације могу се добити на број телефона: 013/658-009. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10
тел. 013/742-812
Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са трудничког боловања
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - VII степен стручне спреме, филозофски факултет, смер педагогија, да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом, да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС,
диплому или уверење о стеченом образовању. Наведена документа се подносе у
оригиналу или фотокопије које морају бити уредно оверене. Уверење о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности, а уверење о психофизичкој
и здравственој способности за рад са децом - подноси изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Пријаве послати на адресу: Трг Жарка Зрењанина 10, Ковин, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ПИРОТ
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“

18300 Пирот, Занатлијска бб
тел. 010/312-435, 312-441
е-mail: pidradovic@open.telekom.rs
http://dusanradovic.nasaskola.rs
Наставник историје
са 9 часова недељно, на одређено време до повратка
одсутне запослене
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у члану 24 Закона о раду и члану
120 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да има
одговарајуће образовање, 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. Кандидати треба да испуњавају и посебне услове из
Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: професор историје, професор историје или географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер. Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се на адресу школе или у просторијама
секретаријата школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву поднети: оверен препис дипломе (фотокопију) о завршеном школовању, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОШ „МИЛОШ САВИЋ“
Лучица

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у Пругову, на одређено
време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор разредне наставе, наставник
разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, завршене основне академске студије, завршене мастер академске студије. Заинтересовани кандидати уз пријаву треба да
приложе следећа документа: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству РС. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Професор немачког језика
за 12 наставних часова, на одређено време до краја
школске године

Професор разредне наставе
за рад у ИО Драгојловиће, на одређено време до повратка
радника са боловања

Професор социологије (8 часова), устава и права грађана
(4 часа)
на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства, а најдуже до краја школске године

36311 Штавље, Ново насеље бб

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, за рад у разредној
настави (високо образовање за наведено занимање у складу са чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену
и врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној
школи), испуњавање услова из чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву кандидат обавезно доставља: оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење да је
држављанин Републике Србије (не старије од 6 месеци) и уверење о здравственој способности за рад (не старије од 6 месеци).

ОШ „12. ДЕЦЕМБАР“
36310 Сјеница, Нова бб

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за рад у ИО
Фијуље
Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за рад у ИО
Дунишиће
Професор енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета
Професор домаћинства
са 35% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
Професор предмета Чувари природе
са 5% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
Професор биологије
на одређено време до повратка радника са функције
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања. Поред општих
услова прописаних Законом о раду, услова прописаних Законом о основном
образовању и васпитању, Законом о основама система образовања и васпитања, кандидат трба да испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање,
односно VII степен стручне спреме у одговарајућем занимању у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 04/03,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 11/08, 2/09, 4/09, 3/10,
11/2012, 15/13); да има психичку, физичку и здравствену способност (лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о
раду); да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидати су дужни да доставе следећу документацију: диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања.

Професор руског језика
за 4 наставна часа, на одређено време до краја школске
године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања РС и услови предвиђени Правилником о степену
и врсти стручне спреме за наставника гимназије. Уз пријаву на конкурс кандидат
подноси: диплому или оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Сву потребну документацију слати на наведену адресу.

СМЕДЕРЕВО
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

11300 Смедерево, Вука Караџића 13, тел. 026/617-388
Наставник саобраћајне групе предмета
на одређено време до повратка запосленог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или
друмски и градски саобраћај и транспорт, мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на
студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт
- транспорт, логистика, саобраћај и транспорт. Кандидати треба да испуњавају
услове прописане Законом о раду, услове из чл. 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013), као и Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Уз пријаву на
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверење о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном стручном испиту за рад у образовању или положеном испиту
за лиценцу (осим за лица која заснивају радни однос у својству приправника или
на начин утврђен као за приправнике). Уверење да кандидат није осуђиван по
службеној дужности прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати
за радна места наставника или стручних сарадника који уђу у ужи избор дужни
су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 130 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/201 и 55/2013), по распореду
који утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидати за радна места наставника или стручних сарадника морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати треба да
знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Сајмови запошљавања

ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА
31300 Пријепоље, 4. децембар
тел. 033/712-157

Професор српског језика
за 6 наставних часова, на одређено време до краја школске
године
Професор информатике
за 14 наставних часова, на одређено време до краја
школске године
Професор математике
за 3 наставна часа, на одређено време до краја школске
године

Бесплатна публикација о запошљавању
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ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

11328 Водањ, тел. 026/4715-004
Наставник српског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са 22%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставника
основне школе, у складу са чланом 8 и чланом 120 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 52/2009, 72/2011
и 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидати морају да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да приложе: радну биографију, уверење о држављанству
РС (оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци), копију личне карте
(за чиповане личне карте потребна је копија личне карте са подацима приказаним на електронском читачу), оверену копију уверења о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту или потврду високошколске установе да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник физике
на одређено време до повратка одсутног запосленог који
обавља послове заменика директора, са 40% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставника
основне школе, у складу са чланом 8 и чланом 120 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 52/2009, 72/2011
и 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидати морају да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да приложе: радну биографију, уверење о држављанству
РС (оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци), копију личне карте
(за чиповане личне карте потребна је копија личне карте са подацима приказаним на електронском читачу), оверену копију уверења о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту или потврду високошколске установе да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

11310 Липе, Вука Караџића 1
тел. 026/771-433
Наставник математике
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за 40%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставника
основне школе, у складу са чланом 8 и чланом 120 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 52/2009, 72/2011
и 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидати морају да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да приложе: радну биографију, уверење о држављанству
РС (оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци), копију личне карте
(за чиповане личне карте потребна је копија личне карте са подацима приказаним на електронском читачу), оверену копију уверења о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту или потврду високошколске установе да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запосленог са обављања
функције, у складу са чланом 79 став 1 тачка 4 Закона о
раду, у школској 2014/2015. години
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УСЛОВИ: Пријављени кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да има
одговарајуће образовање - за наставника енглеског језика може конкурисати:
професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност); мастер професор језика и
књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески
језик и књижевност); 2. да 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. да је држављанин Републике Србије. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1 и 4 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 школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је обавезан да преда: радну биографију, оригинал диплому или оверену фотокопију дипломе, оригинални извод
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, издатог после
29.12.2009. године или оригинално уверење о држављанству, односно оверену
фотокопију уверења о држављанству - не старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са
потребном документацијом слати поштом на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“ или предати лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Ближе информације могу се добити на бројеве телефона: 025/5742434 и 5746-166. Школа прибавља уверења о некажњавању, а доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом.

ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“
25000 Сомбор, Доситеја Обрадовића 2
тел. 025/420-327

Наставник физике
са 60% радног времена, на одређено време до повратка
одсутног запосленог
УСЛОВИ: степен и врста образовања у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013) - професор физике, односно дипломирани физичар, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар
за општу физику, дипломирани физичар за примењену физику, дипломирани
физичар - информатичар, професор физике за средњу школу, дипломирани
физичар - истраживач, дипломирани физичар за теорију и експерименталну
физику, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, мастер
професор физике, мастер физичар, дипломирани физичар мастер физике метеоролог, дипломирани физичар - мастер, дипломирани професор физике мастер; знање српског језика.

Наставник социологије
на мађарском језику, са 13,71% радног времена, на
одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: степен и врста образовања у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013) - професор социологије, односно
дипломирани социолог, мастер социолог; знање мађарског језика.
ОСТАЛО: испуњавање услова предвиђених чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013): одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 35/2013) - 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;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Докази о испуњавању услова из члана 120 Закона став 1 тач. 1,
4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 - пре закључења уговора
о раду, а доказ из тачке 3 - прибавља гимназија. Уз пријаву на конкурс обавезно доставити: оригиналну диплому или оверену фотокопију доаза о степену и
врсти стручне спреме, као и доказ - уверење о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству РС; доказ о знању језика. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕРА ГУЦУЊА“

25000 Сомбор, Венац војводе Петра Бојовића 3
тел. 025/433-511
Васпитач деце јасленог узраста
на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - средња стручна спрема здравствене струке
- медицинска сестра васпитачког смера, држављанство Републике Србије.

Спремачица
на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, држављанство Републике
Србије.
ОСТАЛО: Молбе са биографијом шаљу се на адресу установе. Уз молбу приложити: доказ о стеченој стручној спреми (диплома) и уверење о држављанству.
Документација се доставља у овереним фотокопијама. Неоверена документација сматраће се непотпуном. Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у обзир. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША“
22410 Пећинци, Школска 8а
тел. 022/436-146
Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, и то за наставника у подручјима рада: Економија, право и администрација или Машинство и обрада метала или Трговина, угоститељство и туризам
или за педагога или психолога; да кандидат има дозволу за рад (положен стручни испит или испит за лиценцу за наставника или педагога или психолога), обуку
и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на ком се остварује образовно-васпитни рад у школи. Директор се бира на период од 4 године. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу за наставника или педагога или психолога, потврду о радном искуству
у установи од најмање 5 година на пословима образовања и васпитања, након
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стеченог одговарајућег образовања; писмени доказ да зна српски језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад у школи (ако одговарајуће образовање није
стечено на српском језику, кандидат доставља писмени доказ да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе) и
радну биографију. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи радну биографију и све доказе о испуњености услова за избор чије се прилагање захтева конкурсом. Уверење о положеном испиту за директора се не прилаже, јер
надлежни министар није донео подзаконски акт о испиту за директора установе.
Кандидат који буде изабран биће у обавези да положи испит за директора установе, сходно роковима прописаним Законом о основама система образовања и
васпитања и условима које пропише надлежни министар. Лекарско уверење да
је психички, физички и здравствено способан за рад са ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа, пре доношења одлуке о избору. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс са документацијом
слати поштом на адресу школе, са назнаком: “Конкурс за избор директора” или
предати лично у секретаријату школе. Ближе информације могу се добити на
број телефона: 022/436-146.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ“
22406 Ириг
тел. 022/462-026

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:
поседовање држављанства Републике Србије; поседовање одговарајућег високог образовања (стеченог 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, за педагога или психолога; поседовање дозволе за
рад; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; познавање језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Директор
школе бира се на период од четири године. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију,
не старије од 6 месеци), оверен препис дипломе о стеченом образовању, оверен препис уверења о положеном стручном испиту (лиценцу), потврду о радном
искуству, са подацима о пословима и задацима које је обављао, уверење да није
осуђиван за дела из тачке 3 алинеја 5 ове одлуке, доказе о својим стручним и
организационим способностима (необавезно), оквирни план рада за време мандата. Уверење о положеном испиту за директора школе се не прилаже, с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није организовало
полагање испита за директора школе, па пријава која не буде садржала наведени документ неће се сматрати неподобном, а изабрани кандидат биће у обавези
да у законском року положи испит за директора школе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 022/462-026.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића 1
тел. 022/591-422
Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у Старом Сланкамену,
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање утврђено у чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/2013) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и
15/2013); кандидат мора, у складу са чл. 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања, да има и образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина);
да је држављанин Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање три месеца или за кривично дело које га
чини неподобним за обављање послова у школи. Уз пријаву на конкурс, поред
кратке биографије, кандидати су дужни да, у оригиналу или у овереном препису/фотокопији, доставе следећа документа: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству (не старије од шест месеци), диплому или уверење о
стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској
установи, издато од те установе или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани канди-
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дат подноси по коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду.
Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима врши
Национална служба за запошљавање. Доказ о некажњавању прибавља школа.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Рок за пријаву је осам дана од дана објављивања, на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: I степен стручне спреме, да
има општу здравствену способност, 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 доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплому или
уверење о стеченом образовању - све у оригиналу или у овереној фотокопији.
Доказ о општој здравственој способности 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. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање. Рок за пријаву је осам дана од дана објављивања, на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“
22240 Шид, Цара Лазара 39

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за рад у Љуби
УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013); да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком
се остварује васпитно-образовни рад. Доказ о стручној спреми, држављанству
и познавању језика на ком се остварује васпитно-образовни рад подносе се уз
пријаву на конкурс. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду,
а доказ о некажњавању прибавља установа за изабраног кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаву са доказима о испуњености услова доставити на адресу установе или лично, сваким радним даном, у
времену од 08,00 до 14,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

СУБОТИЦА
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126
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 из члана
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања - високо образовање стечено на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије,
у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника ове
врсте школе и подручја рада за здравство и социјална заштита и личне услуге, за педагога и психолога, лиценца (стручни испит) за наставника, педагога
или психолога, држављанство Републике Србије; да је савладао обуку и да има
положен испит за директора установе; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (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 (прибавља школа); 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: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверен препис или фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, педагога или психолога, уверење о
положеном испиту за директора установе, уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију), лекарско уверење којим доказује да
има психичку, физичку и здравствену способност за рада са децом и ученицима
(подноси се пре закључења уговора о раду), уверење да кандидат није осуђиван
од МУП-а РС, полицијске управе према месту пребивалишта кандидата (прибавља школа), потврду о радном искуству у области образовања и васпитања,
доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, радну биогра-
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фију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа.
Изабрани кандидат дужан је да савлада обуку и положи испит за директора
ради стицања лиценце за директора на начин и у роковима које пропише министар, а у складу са чл. 59 Закона о основама система образовања и васпитања.
Пријаве доставити на адресу школе, са назнаком: “Конкурс за директора школе”. Пријаве се подносе препорученом пошиљком или лично сваког радног дана
у седишту школе, Суботица, Београдски пут 126, у времену од 08,00 до 14,00
часова. Информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 024/558-336.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОИСШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14
тел. 024/553-037
Професор физичког васпитања
за рад на српском наставном језику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12): професор физичког васпитања, дипломирани педагог физичке културе, професор физичке културе. Наставници поред предвиђене стручне спреме морају поседовати стручну
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Наставник разредне наставе
на српском наставном језику, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани дефектолог - олигофренолог.

Наставник у индивидуалном третману
за рад на мађарском наставном језику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани дефектолог - логопед.
ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме и услова предвиђених чл. 8 став 2 и
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да
испуњавају и опште услове за заснивање радног односа прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Када се образовно-васпитни
рад остварује на језику националне мањине, лице мора да има и доказ о знању
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. На основу чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, послове наставника и стручног
сарадника у школи у којој се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, може да обавља лице које је стекло средње, више или високо
образовање на језику националне мањине или је положило испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе. У поступку одлучивања о
избору наставника вршиће се претходна провера психофизичких способности
кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије, доказ о
испуњености услова из чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања и
васпитања (за радно место: наставник у индивидуалном третману на мађарском
наставном језику). Уверење да лице није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело из чл. 120 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања - по службеној дужности прибавља школа од надлежног секретаријата
унутрашњих послова. Лекарско уверење којим се доказује психичка, физичка и
здравствена способност за рад са ученицима доставиће изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Пријаве са траженом документацијом слати на горенаведену адресу. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремена и непотпуна документација неће се разматрати.

ШАБАЦ
ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА

15000 Шабац, Масарикова 13
тел. 015/350-286
е-mail: sabackagimnazija@ptt.rs
Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске 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), почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године да испуњава услове за наставника Шабачке гимназије, за педагога и психолога;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
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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 (с обзиром да програм обуке за директора школе и правилник о полагању испита за директора школе нису донети, изабрани кандидат
биће у обавези да у законском року положи испит за директора) и најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор 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 ког је изабран.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад); потврду о раду у
области образовања; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених; уверење суда да против њега није покренута истрага, нити је подигнута отпужница за кривично дело из надлежности суда - не
старије од 6 месеци; програм рада школе и развојни планови за време трајања
мандата; остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о
избору. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - не старије од 6 месеци, кандидат
који буде изабран доставиће приликом закључења угоговора о раду. 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 у публикацији „Послови“. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

УЖИЦЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 34
тел. 031/864-188

Васпитач
са 30 сати радног времена, за рад у ИО Пилица, на одређено
време до 31.07.2015. године

В РА Њ Е
ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб
тел. 017/815-051

Професор немачког језика
за 11,11% радног времена, на одређено време до краја
школске године
УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, немачки језик и књижевност, VII степен.

Професор физичког васпитања
за 20,85% радног времена, на одређено време до краја
школске године
УСЛОВИ: завршен факултет физичке културе, VII степен.

Професор математике
за 44% радног времена, на одређено време до краја
школске године
УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет, VII степен.

Професор физике
за 25% радног времена, на одређено време до краја
школске године
УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет, смер физика, VII степен.

Васпитач
са 30 сати радног времена, за рад у ИО Рогачица, на
одређено време до 31.07.2015. године

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и друге услове и о томе доставе као
доказе: пријаву за учешће на конкурс, оверену копију дипломе, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да нису под истрагом. Рок за
пријављивање је 7 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Пољопривредно-шумарска школа „Јосиф Панчић“, Сурдулица, Сурдуличких мученика бб. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације о
огласу могу се добити на број телефона: 017/815-051.

Васпитач
са 30 сати радног времена, за рад у ИО Бачевци, на
одређено време до 31.07.2015. године

ВРШАЦ
ОШ „МОША ПИЈАДЕ“

УСЛОВИ: одговарајуће више, односно високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне или академске студије) у трајању од 3 или 4 године
или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалисичке струковне студије) - васпитач; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; да кандидат није осуђиван; држављанство РС.

Медицинска сестра - васпитач
са 40 сати радног времена, на одређено време до
31.07.2015. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - васпитач; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом; да кандидат није осуђиван;
држављанство РС.

Дефектолог
са 40 сати радног времена, на одређено време до
31.07.2015. године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне или академске студије) у трајању од 3 или 4 године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
струковне студије) - дефектолог; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом; да кандидат није осуђиван; држављанство РС.

ВАЉЕВО
УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ“
ПОСЛОВНИ ФАКУЛТЕТ ВАЉЕВО

36335 Гудурица, Трг ослобођења 2
тел/факс: 013/881-012
Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено време до повратка
радника са функције директора
УСЛОВИ: 1. да је кандидат дипломирани хемичар; професор хемије; професор
хемије и физике; професор хемије и биологије; дипломирани хемичар опште
хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани физикохемичар; 2. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. држављанство Републике Србије. Услов наведен у тачки 2 - утврђује
школа. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: краћу биографију,
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству
(издато у последњих 6 месеци, у оригиналу или у овереној фотокопији), извод
из матичне књиге рођених (у оригиналу или у овереној фотокопији) и уверење
надлежног суда да нису осуђивани. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима прилаже се приликом закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се
достављају на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе или на број телефона: 013/881-012.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
23600 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-967

14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-610

Наставник клавира
на одређено време

Наставник у звање доцента за научно-стручну област
Рачунарске науке, ужу стручну област Информатика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система
образовања и васпитања, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 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 за наставника клавира: дипл. музичар пијаниста;
мастер музички уметник - професионални статус - клавириста; академски музичар пијаниста; дипл. музичар, усмерење пијаниста; 2. да кандидат има психич-

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005)
и Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се на горенаведену адресу.
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Наука и образовање
ку, 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу: доказ о одговарајућем образовању,
доказ о положеном испиту из педагогије, психологије и методике у току студија
(уверење са факултета или оверена фотокопија индекса за наведене предмете),
уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци, потврду са
факултета о језику на ком се изводила настава, извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију радне књижице, фотокопију личне карте. Доказе из
тач. 1, 4 и 5 подносе кандидати, док доказ из тачке 3 конкурса прибавља школа,
а из тачке 2 подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Сва приложена документа морају бити оригинална или оверене фотокопије.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати поштом на адресу школе.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

26300 Вршац, Дворска 17-19
тел. 013/831-701
Спремачица
на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: да су стекли I степен стручне
спреме, да имају општу здравствену способност; 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 треба да приложе: краћу биографију, диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија), уверење о
држављанству (издато у последњих 6 месеци, у оригиналу или у овереној фотокопији), извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или у овереној фотокопији). Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем за изабраног
кандидата. Доказ о општој здравственој способности (лекарско уверење) - прилаже се приликом коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање је 5 дана од дана објављивања. Пријаве се достављају на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе или на број
телефона: 013/831-701.

ЗАЈЕЧАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

19370 Бољевац, Солунских бораца 4
Васпитач
на одређено време ради замене одсутних запослених преко
60 дана, у складу са чл. 132 ст. 5 тач. 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13)
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), да
имају одговарајуће образовање у складу са чланом 121 ст. 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и
да поседују дозволу за рад - лиценцу у складу са чланом 122 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13).
Уз пријаву поднети: оверену копију дипломе о завршеној школи за васпитаче,
оверену копију дозволе за рад - лиценце, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених. Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе на адресу установе.

Васпитач
на одређено време, а најдуже до завршетка васпитнообразовне 2014/2015. школске године, тј. до 01.08.2015.
године, у својству приправника, у складу са чл. 132 ст. 5
тач. 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13)
2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), да имају
одговарајуће образовање у складу са чл. 121 ст. 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Уз пријаву
поднети: оверену копију дипломе о завршеној школи за васпитаче, оверену
копију дозволе за рад - лиценце, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених. Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе на адресу установе.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

19000 Зајечар, Лењинова 1
Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13), односно да има одговарајуће високо образовање прописано
одредбом члана 8 ст. 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; поседовање лиценце, односно положен
стручни испит 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 - изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит
за директора); да је држављанин Републике Србије; најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Дужност директора школе може да обавља и лице које има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона за наставника основне школе, дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 8 став 2 Закона. На поновљеном конкурсу кандидати из
става 2 и 3 овог члана равноправни су.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву достави следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу за
наставника, педагога или психолога; доказ о знању језика на ком се изводи
образовно-,васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику); доказ о радном стажу (потврду да има најмање пет година радног стажа
у области бразовања и васпитања, потврда мора садржати: назив послодавца,
делатност којом се бави, радно место на које је кандидат распоређен и време
трајања рада у области образовања и васпитања); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; радну биографију; оквирни план рада за време мандата; доказе о постојању организационих способности (факултативно). Докази
о испуњености услова достављају се у оригиналу или у овереној фотокопији,
при чему овере не смеју да буду старије од шест месеци, као и оригинали извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству и потврде о радном
стажу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, препорученом пошиљком или лично, са назнаком: „Конкурс за директора“, у року од 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Одлука о избору директора биће донета
након спроведене процедуре за избор директора. Лице код кога се могу добити
све додатне информације у вези са конкурсом је секретар школе.

ЗРЕЊАНИН
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

23240 Сечањ, Братства и јединства бб
тел. 023/841-672
Педагошки асистент
на одређено време до годину дана
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: држављанство Републике
Србије, одговарајуће образовање - више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или
основне академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања; 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 и да поседује лиценцу за васпитача. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву на конкурс доставити: фотокопију личне карте, односно електронски очитану личну карту, уверење о држављанству, доказ о стручној спреми и доказ о поседовању лиценце за васпитача. Пријаве са доказима
о испуњености услова конкурса доставити најкасније у року од 8 дана од дана
објављивања, на адресу установе.

Васпитач
на одређено време
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: држављанство Републике
Србије, одговарајуће образовање - више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или
основне академске студије) у трајању од три године или на студијама другог сте-
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Наука и образовање
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања; 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; да поседује лиценцу за васпитача. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о држављанству, доказ
о стручној спреми и доказ о поседовању лиценце за васпитача. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити најкасније у року од 8 дана од
дана објављивања, на адресу установе.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Народног фронта 3
Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће
високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), за наставника
средње стручне школе и подручја рада здравство и социјална заштита и личне
услуге, педагога и психолога, а стекло га је на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да кандидат испуњава услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5
Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03,
8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13) и Правилником
о врсти образовања наставника у стручним школама који остварују наставни
план и програм огледа за образовне профиле: козметички техничар, лабораторијски техничар, медицинска сестра - техничар, стоматолошка сестра - техничар,
фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар, здравствени неговатељ и
масер („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 25/04, 1/07 и 10/09); да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад;
да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе; најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са радном биографијом доставити: оригинал или
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању,
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно оверену
фотокопију потврде о положеном испиту за дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, потврду о раду којом се доказује да кандидат има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, оверену фотокопију радне књижице; доказ
да је стекао средње, више или високо образовање на језику на ком се остварује
образовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија). Доказ
да кандидат није осуђиван прибавља школа по службеној дужности. С обзиром
да школа прибавља доказ о неосуђиваности, потребно да кандидати доставе
и фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
- подноси само изабрани кандидат. Рок за подношење пријава са потребним
доказима о испуњавању услова је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. С обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС до
дана објављивања овог конкурса није организовало обуку и полагање испита за
директоре школа, пријаве које не садрже доказ о томе сматраће се потпуним,
уз обавезу да изабрани кандидат положи испит за директора у року који буде
прописан. Пријаве на конкурс доставити на адресу: Медицинска школа, Зрењанин, Народног фронта 3 (ако се пријаве шаљу поштом) или Новосадска 2 (ако
се пријаве предају лично), са назнаком: „За конкурс за директора школе“. Сва
потребна обавештења могу се добити од секретара школе, лично или на бројеве
телефона: 023/533-270 и 023/512-238.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Народног фронта 3
Наставник ликовне културе
(настава у блоку - 3 блока)
на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана, са 10,71% радног времена
УСЛОВИ: професор ликовних уметности; дипломирани сликар - професор
ликовне културе; академски сликар - ликовни педагог; дипломирани вајар професор ликовне културе; академски вајар - ликовни педагог; дипломирани
графички дизајнер - професор ликовне културе; академски графичар - ликовни педагог; дипломирани графичар - професор ликовне културе; дипломирани
уметник фотографије - професор ликовне културе; дипломирани уметник нових
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ликовних медија - професор ликовне културе; дипломирани графичар визуелних
комуникација - професор ликовне културе; професор или дипломирани историчар уметности; дипломирани сликар; дипломирани вајар; дипломирани графичар; дипломирани графички дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње
архитектуре; дипломирани сликар зидног сликарства; лице са завршеним
факултетом примењених уметности; лице са завршеним факултетом ликовних
уметности; лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна;
мастер ликовни уметник (претходно завршене основне академске студије из
области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна); мастер
примењени уметник (претходно завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна); мастер конзерватор и рестауратор (претходно завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна); мастер дизајнер
(претходно завршене основне академске студије из области ликовне уметности,
односно примењене уметности и дизајна); мастер историчар уметности (претходно завршене основне академске студије из области историје уметности). Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и
посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2,
3 и 4 (мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова), Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), посебне услове из
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07,
4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно:
најмање 15 година (општи услов); одговарајуће образовање; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 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 доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме, оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, доказ о
испуњавању услова из члана 121 став 7 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да је стекао
средње, више или високо образовање на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); оригинал или оверену фотокопију доказа да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење одговарајуће
високошколске установе или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима (лекарско уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван - прибавља школа. Рок
за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса
је 8 дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. С обзиром
да школа прибавља доказ о неосуђиваности у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања, потребно је да кандидати у пријави наведу
и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или да доставе извод из
матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу на адресу: Медицинска школа, 23000
Зрењанин, Народног фронта 3, са назнаком: „За конкурс“ или се предају лично
на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2. Сва потребна
обавештења могу се добити од секретара школе, лично или на број телефона:
023/533-270.

ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“

23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13
Наставник енглеског језика
са 50% радног времена - од I-IV разреда и 55% радног
времена - од V-VIII разреда, на одређено време до
повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1. да је стекао одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; 1а. да испуњава услове из члана 8
став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 52/2011 и 55/13), односно да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат треба да испуњава
услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07,
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10, 11/12, 15/13),
професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност), мастер професор језика и
књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески
језик и књижевност); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
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вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: диплому о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија), уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци),
доказ о испуњености услова из тачке 1а. Доказ о испуњености услова из тачке 2
конкурса - подноси кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду.
Доказ из тачке 3 конкурса - прибавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације
могу се добити на број телефона: 023/896-707.

Наставник физике
са 40% радног времена, на одређено време до повратка
одсутног запосленог
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1. да је стекао одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 1а. да испуњава услове из
члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 52/2011 и 55/13), односно да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат
треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05,
2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10
и 11/12), професор физике, дипл. физичар, професор физике и хемије, дипл.
педагог за физику и хемију, професор физике и основе технике, дипл. педагог за
физику и основе технике, професор физике и математике, дипл. астрофизичар,
дипл. физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије
за основну школу, дипл. физичар за примењену физику, професор физике за
средњу школу, дипл. физичар и истраживач, дипл. професор физике и хемије
за основну школу, дипл. професор физике и основа технике за основну школу,
дипл. физичар за општу физику, дипл. физичар за теоријску и експерименталну
физику, дипл. педагог за физику и општетехничко образовање, дипл. астроном,
смер астрофизика, професор физике – информатике, дипл. физичар - медицинска физика, дипл. професор физике мастер, дипл. физичар мастер, мастер
физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер
професор физике и информатике, дипл. физичар мастер физике метерологије,
дипл. физичар мастер физике астрономије, дипл. физичар мастер медицинске
физике, дипл. професор физике хемије мастер, дипл. професор физике информатике мастер, дипл. професор физике професор физике мастер, дипл. физичар
теоријска и експериментална физика мастер, дипл. физичар примењена физика
и информатика мастер, дипл. физичар професор физике и основа технике за
основну школу мастер, дипл. физичар професор физике и хемије за основну
школу мастер; 2. да 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. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: диплому о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија),
уверење о држављанству (оверена фотокопија - не старија од 6 месеци), доказ
о испуњености услова из тачке 1а. Доказ о испуњености услова из тачке 2 конкурса - подноси кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду.
Доказ из тачке 3 конкурса - прибавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације
могу се добити на број телефона: 023/896-707.

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

Учитељ
на одређено време
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1. да је стекао одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 1а. да испуњава услове из
члана 8 став 2 и 3 Закона о соновама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 52/2011 и 55/13), односно да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат
треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04,
5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09,
3/10 и 11/12), професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу,
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер; 2. да 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. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому о стеченој
стручној спреми (оверена фотокопија), уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ о испуњености услова из тачке 1а. Доказ
о испуњености услова из тачке 2 конкурса подноси кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 конкурса прибавља школа.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације могу се добити на број телефона: 023/896-707.

Наставник српског језика и књижевности
са 22% радног времена и 50% радног времена библиотека, на одређено време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1. да је стекао одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; 1а. да испуњава услове из члана 8
став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 52/2011 и 55/13), односно да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат треба да испуњава
услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07,
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10, 11/12, 15/13),
професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипл. филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор, односно дипл. филолог за југословенску
књижевност и општу књижевност, професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима, професор југословенске књижевности и српског језика,
професор југословенске књижевности са страним језицима, професор српског
језика и књижевности, професор српске књижевности и језика, професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу, дипл. филолог за књижевност
и српски језик, дипл. филолог за српски језик и књижевност, дипл. филолог
српског језика са јужнословенским језицима, мастер професор језика и књижев-
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НЕДОВОЉАН БРОЈ ГОДИНА
Да ли ћу имати право на новчану
накнаду преко НСЗ и у ком трајању?
Имам 56 година живота и 34 године и 5
месеци радног стажа, а код последњег
послодавца сам била запослена месец
дана, након чега ме је прогласио за технолошки вишак.
Законом о запошљавању и осигурању за
случај незапослености прописани су услови
за остваривање права на новчану накнаду.
Одредбом члана 72 став 3 прописано је да
новчана накнада припада незапосленом
у трајању од 24 месеца, уколико му до испуњавања првог услова за остваривање
права на пензију, у складу са прописима о
пензијском и инвалидском осигурању, недостаје до две године. Указујемо на Закон о
изменама и допунама Закона о пензијском
и инвалидском осигурању, који је ступио
на снагу 29.07.2014. године, а којим су прописани нови услови за остваривање права
на пензију који се примењују од 01.01.2015.
године. Чланом 19 овог закона прописано
је да ће се услов за остваривање права на
пензију испунити када се наврши 65 година
живота и 15 година стажа осигурања, с тим
да је одредбом члана 19а прописано постепено подизање старосне границе за жене у
периоду од 2015. до 2032. године. Како ви
нећете испунити ове услове у наредне две
године, указујемо и на одредбу члана 19в,
којим су регулисани услови за превремену старосну пензију, према којима ће жена
испунити услов за пензију у 2015. години,
када наврши 36 година и 4 месеца стажа
осигурања и 54 године и 4 месеца живота, а
у 2016. години када наврши 37 година стажа
осигурања и 55 година живота. Како у питању нисте прецизирали са којим датумом

Бесплатна публикација о запошљавању

вам је престао радни однос, претпоставили
смо да је исти после датума ступања на снагу наведених измена Закона о пензијском и
инвалидском осигурању и на основу тих података припремили смо одговор.
Да ли постоји у закону нека олакшавајућа околност, која би омогућила
да нострификација дипломе универзитета уследи након могућности понуђеног посла? Дипломирао сам машинство
на државном универзитету и годинама тражим стручни посао. Одговор на
претходно питање ми је важан због
трошкова који би уследили, а запослење
је несигурно. Српски сам држављанин и
жеља ми је да се запослим у матичној
држави.
Одговор на питање потражите у Министарству просвете, које је надлежно за
област нострификације дипломе. Недавно
су усвојене измене Закона о високом образовању, којима је нострификација диплома
умногоме олакшана. Раздвојено је признавање страних високошколских диплома
ради запошљавања у Србији (професионално признавање) од оног у којем страни студент жели да настави школовање на нашим
факултетима (академско признавање). Признавање у случају наставка школовања остаје у надлежности факултета и универзитета, који доносе решење у року од 60 дана од
дана пријема уредног захтева.
И код професионалног признавања посао треба да буде олакшан, али ће целу процедуру, која је до сада трајала месецима и
кандидати су често одустајали, од универзитета преузети Министарство просвете, односно Еник/Нарик центар.
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АКТУЕЛНО Председник Владе Србије Александар Вучић отворио у Суботици фабрику „Гордон“

НОВИХ 1.000 РАДНИХ МЕСТА

У суботичкој фабрици већ ради 400 од уговорених 1.000 радника. Италијанска група
најавила да ће ускоро бити отворене две нове фабрике - у Руми и Апатину, у којима ће
посао наћи још 2.000 радника

П

редседник Владе Србије Александар Вучић отворио је у Суботици фабрику „Гордон“, која послује у
оквиру групације „Калцедонија“, поручивши да ће
Србија тој италијанској компанији понудити најбоље
услове у региону, а председнику управе Сандру Веронезеу
да уместо најављених 2.000, размисли о запошљавању 3.000
радника.
Италијанска група већ има фабрику у Сомбору која запошљава 2.000 људи, а најављено је да ће ускоро бити отворене две нове фабрике - у Руми и Апатину, тако да ће посао
наћи још 2.000 радника.
„Нигде нећете наћи боље људе, раднике, енергију и
марљивост, тако да размишљате да повећате тај број и на
3.000 радника“, рекао је Вучић.
Отварању фабрике присуствовали су амбасадор Италије
у Србији Ђузепе Манцо, потпредседница Владе Зорана
Михајловић, генерални директор Националне службе за
запошљавање Зоран Мартиновић, градоначелник Суботице Јене Маглаи, председник Регионалне привредне коморе Слободан Војиновић, директор суботичке филијале
НСЗ Душан Торбица и директор сомборске филијале Секула
Тањевић.
У Суботици у предузећу већ ради 400 од уговорених
1.000 радника, а отварање њихових радних места држава је
субвенционисала са по 3.000 евра, док је локална самоуправа
обезбедила бесплатно земљиште. Фабрика „Гордон“ од самог
почетка сарађује са Националном службом за запошљавање

у Суботици и редовно учествује на сајмовима запошљавања.
Више од две трећине кандидата запослило се посредством
суботичке филијале.
Директор Националне службе за запошљавање Зоран
Мартиновић у гостовању на локалним телевизијама истакао
је да тржиште рада у Србији бележи позитивне ефекте, а да
је стопа незапослености у Суботици нижа за 5 до 6 одсто у
односу на републички просек.
Е.С.Ердман

У Јагодини отворен
шопинг центар „Виво“

БОР

ПОСАО ЗА
300 МЛАДИХ
ЉУДИ

М

инистар енергетике и рударства Александар
Антић изјавио је у Јагодини, отварајући шопинг
центар „Виво“, да ће Влада Србије увек давати
постицаје за отварање нових радних места и
подржавати овакве пројекте.
„То је данас највећи патриотизам“, рекао је Антић и
честитао људима који су реализовали ову инвестицију, а
у чију изградњу је породица Андрић уложила 15.000.000
евра.
„Данас је велики и сјајан дан за Србију! Србија је добила један велики објекат у Јагодини, који ће упослити
300 људи. У име Владе Србије честитам породици Андрић,
Драгану Марковићу Палми и граду Јагодини на овом
изузетном успеху“, истакао је Антић.
„Виво“ шопинг центар имаће велики утицај на развој
Јагодине, Поморавског округа и овог дела Србије. Запошљава 300 младих људи и оствариваће годишњи промет
од 25.000.000 евра, а само по основу ПДВ-а држава ће добијати 5.000.000 евра.
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ОБУКА ЗА
ОСОБЕ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ

С

едам особа са инвалидитетом завршило
је обуку за помоћника столара. Обуку су
у сарадњи са Националном
службом за запошљавање
реализовали Агенција „Академија“ из Чачка и предузеће „Дрво-декор“ из Бора.
Полазници су током тромесечне обуке добијали новчану помоћ, а НСЗ је сносила и
трошкове превоза.
У просторијама Филијале Бор НСЗ, 19. септембра, полазницима су
уручени сертификати. “Један број полазника сигурно ће добити посао и бити
ангажован у оквиру јавних
радова, јер су се јавили

послодавци којима је потребан управо овај профил.
Драго ми је што су то наши
полазници и што су се уверили да и ово, као и свако
знање које човек у животу
стекне, добро дође“, нагласила је том приликом
директорка Филијале Бор
НСЗ Соња Станковић.
Александар Виденовић, један од полазника,
каже да обука није била
тешка. Научио је нешто
ново и верује да ће бити
посла. Приликом доделе сертификата полазнике је посебно обрадовала
информација да је на тржишту рада занимање помоћника столара тражено.
М. Фуштар
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АКТУЕЛНО

Сајам запошљавања у Зрењанину

ПОДНЕТО
4.000 CV-a!
„Сајмови запошљавања су једна од
мера активног тражења посла и прилика да се упознају незапослени и послодавци, да остваре контакте. Висок проценат попуњених радних места - око 75
одсто, говори о оправданости оваквих
дешавања. На пример, на сајму одржаном 2012. године број запослених је био
изнад траженог - 128%, а на прошлогодишњем - изнад 60%“, истакла је Татјана Мијатовић, директорка Филијале
Зрењанин НСЗ, на Сајму запошљавања
одржаном 17. септембра, у Хали спортова “Медисон” у Зрењанину.
Отварајући манифестацију, заменик градоначелника Саша Сантовац је
истакао да град подржава активности
чији је циљ да се смањи незапосленост.
„Град Зрењанин активно учествује
у запошљавању. Уз све друге мере чији
је циљ смањење броја незапослених,
настојимо да се створи повољна клима
и за стране инвеститоре, као и помоћ
домаћим инвеститорима да улажу у
град. Циљ је да послодавци нађу квалитетне кадрове, а незапослени добре
послодавце“, истакао је Сантовац.
Организатори сајма су Регионални
центар за друштвено-економски развој
Банат (РЦР-Банат) и Филијала Зрењанин НСЗ, уз подршку Града Зрењанина.
Организациону и финансијску подршку
РЦР-Банат пружио је у оквиру пројекта
„Образовањем до лакшег запошљавања

Највећи број радника потребан НИС-у (63),
„Нетекс консалтингу“ (31), „Фулгар исту“
(20), по 15 „Гомексу“, „Радијатору“, „Полар
секјуритију“...

- Е3“ (Education to Еasier Еmployment E3“), који је финансиран од стране ИПA
програма Европске уније „Социјално-економски развој Дунавске регије у
Србији“ и Аустријске развојне агенције.
Партнери на овом пројекту су Град
Зрењанин и осам институција из региона. Циљ пројекта је смањење дугорочне незапослености кроз стварање
партнерских односа у процесу учења и

Компанија „Дијамант“ сваког месеца запосли петоро
нових људи
развоја Баната као напредног друштва
заснованог на знању, са више радних
места и бољим радним окружењем.
На првом овогодишњем сајму у
Зрењанину, а осамнаестом по реду
од 2005. године, од када Филијала
Зрењанин НСЗ реализује сајмове запошљавања у Средњебанатском округу,
учествовало је 29 послодаваца, којима
су потребни радници за 219 слободних
радних места. Прилику да аплицирају
имали су заинтересовани за послове
радника у производњи, бравари, електричари, књиговође, агенти продаје,
теренски комерцијалисти, трговци, возачи, кувари, конобари, месари, дипл.

Сајам запошљавања
у Новом Саду - 9. октобра

НОВА ШАНСА ЗА ПОСАО

Н

ационалнa службa за запошљавање - Филијалa
Нови Сад позива послодавце и незапослена лица
на 14. Сајам запошљавања у организацији Града
Новог Сада и Филијале Нови Сад НСЗ, који ће бити
одржан у четвртак, 9. октобра 2014. године, од 10 до 15 часова, у Западном холу „Спенса“.

Бесплатна публикација о запошљавању

инжењери фитомедицине, инжењер
пољопривреде, дипл. технолози, машински инжењери, инжењери електротехнике, дипломирани економисти,
итд.
На штандовима послодаваца предато је око 4.000 радних биографија.
Највећи број радника потребан је НИС-у
(63), „Нетекс консалтингу“ (31), „Фулгар
исту“ (20), по 15 „Гомексу“, „Радијатору“,
„Полар секјуритију“.
На досадашњим сајмовима у
Зрењанину учествовало је 369 послодаваца, укупно је тражен 3.791 радник,
а запослило се 2.798. Претходни сајам
одржан је октобра 2013. године и тада
су 22 послодавца тражила 161 радника,
а након шестомесечног праћења запослило се 97.
Татјана Лудошки, менаџер за људске ресурсе у компанији „Дијамант“,
истакла је да се сваког месеца запосли
петоро нових људи. Овој компанији потребни су високообразовани кадрови
и отворена је за све младе људе који
су мобилни. Александар Козић, из
Нафтне индустрије Србије, каже да ће
ова компанија у наредном периоду отворити неколико погона за бушење на
територији Војводине, пре свега у Банату. Сада желе да обезбеде кадровску
резерву за четири нова торња.
А.Штрбац

ШАБАЦ
САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА 1. ОКТОБРА
Националнa службa за запошљавање - Филијалa Шабац позива послодавце и незапослена лица на Сајам запошљавања, који ће се одржати 1. октобра 2014. године,
у Хотелу „Слобода“, Црвена сала (улаз преко пута „Дунав
осигурања“), са почетком у 11 часова.
НСЗ саветује незапослена лица да пре доласка на
сајам прођу обуку за активно тражење посла (писање радне биографије, припрема за интервју са послодавцем и остали савети), у организацији своје филијале, како би се на
најбољи начин представили послодавцу.
01.10.2014. | Број 589 |
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АКТУЕЛНО Најбољи послови у Србији које
можете радити само са средњом школом

ДИПЛОМА СРЕДЊА
ЗАРАДА ВИША
Атестирани заваривач једно је од
најтраженијих занимања у Србији. У
хотелима и добрим ресторанима кувари
зарађују око 80.000 динара месечно
Тешка економска ситуација и све веће школарине натерале су велики број младих да или напусте факултете или
да их и не уписују. На срећу, постоје занимања која су веома
тражена и добро плаћена, а за која је довољно имати само
средњу школу.

Зидар, керамичар, водоинсталатер
Дневнице квалитетних зидара крећу се од 25 до 30 евра,
монтажери расхладних уређаја у летњем периоду зарађују
око 70 евра по једној инсталацији климе. Керамичари могу
да зараде око 10 евра по квадрату постављених плочица, док
водоинсталатери за комплетно оспособљавање купатила зарађују 250 евра.

Лични тренер
Да би неко држао индивидуалне тренинге није му потребан завршен факултет или виша школа. На једној од бројних обука може да добије сертификат. Обуке коштају од 240
евра навише, а уз мало среће и много труда овај посао може
и те како да се исплати. Један сат вежбања у просеку кошта
1.000 динара, а месец дана индивидуалних тренинга око
12.000 динара.

Квалитетан и добро изрекламиран
женски фризер месечно може да
заради и 1.000 евра
Заваривач
Атестирани заваривач једно је од најтраженијих занимања у Србији. Постоје бројне обуке које коштају од 1.000 до
5.000 евра, а најосновније ствари могу да се науче за неколико
месеци. Заваривачи из Србије често нађу посао у иностранству, где за неколико година зараде и до 20.000 евра.

Комерцијалиста
Огласи су пуни понуда за посао комерцијалисте, представника продаје, разних менаџера продаје. Потребно је да
је радник способан за рад са људима, да има добре комуникационе вештине и преговарачке способности и да поседује
возачку дозволу. Просечна плата је око 500 евра, али расте у
складу са реализованим продајама.

Програмер
Програмер се цени искључиво по свом знању, које може
стећи практичним радом и учењем потребних програма.
Иако фирме обично траже факултетски образоване стручњаке, никада не одбијају оне који знају свој посао. Предност овог
посла је што се може потпуно самостално радити од куће,
за странце, домаће фирме или можете развијати сопствене
пројекте.

Кувар
Куварски смерови постоје у већини економских школа
у Србији, као и у специјализованим угоститељско-туристичким школама. У хотелима и добрим ресторанима кувари
зарађују око 80.000 динара месечно. Шеф кухиње може да
заради и више од 100.000 динара, а један њихов ангажман за
припремање банкета и коктела кошта и до 300 евра.

Пекар

Квалитетан и добро изрекламиран женски фризер месечно може да заради и до 1.000 евра. Цене шишања иду и
до 2.500 динара, док остали третмани косе коштају и много
више.

Масер

Класичан хлеб данас месе машине. Ипак, пекарски занат све је више на цени, јер у пекарама свакодневно расте
понуда финих лиснатих теста, коктел пецива и специјалних
врста хлеба. Стручњака који знају да их направе нема довољно, па су они малобројни добро плаћени. Њихова просечна
зарада је 500 евра.
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Да би се неко бавио масирањем, довољно је да прође
обуку која, у зависности од врсте масаже, кошта од 100 до
500 евра. Овај новац може брзо да се поврати, јер масери за
сат времена масаже наплаћују од 1.000 до 3.500 динара. Једини проблем је што масера има много на тржишту.
Извор: 24 сата
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ОНИ СУ УСПЕЛИ Производња „Ферт плуса“ у духу породичне традиције

НАЈИСТРАЈНИЈИ МЕЂУ УПОРНИМА
Породични послови су прави драгуљ у предузетништву: приврженост породици
и породичној традицији је водиља у послу

П

роизводња „Ферт плуса“ је производња ливеног бетона - ферт
гредица, испуна, пропратног
материјала и бетонске галантерије: бехатон коцки, сливника, ивичњака, стубова за ограде. Објекат-радионица ове радње налази се у индустријској
зони Зрењанина. Власница Весна
Пејак обавља административни део
посла и води пословне књиге.
Весна је дипломирани економиста.
По завршетку студија радила је послове у струци, углавном на одређено време, у три фирме. Њен отац покренуо је
и развио бизнис израде бетонске галантерије, а по очевом пензионисању
било је очекивано да она настави посао.
Радњу је регистровала 2013. године, уз
финансијску подршку програма за самозапошљавање.
„Сећам се како су моји родитељи
развијали овај бизнис. Кренули су да
раде у дворишту, па су подигли кредит,
па су тек после петнаестогодишњег
рада успели да купе објекат у коме
се данас одвија производња“, истиче
Весна.
У том контексту је и њен одговор на
питање зашто други не успевају. “Вероватно и због великих очекивања. Врло
брзо очекују велики новац, а потребне
су бар три године да се бизнис развије
- да се стекну муштерије, њихово пове-

рење и поверење пословних партнера“,
каже Весна.
Породични послови су зато прави
драгуљ у предузетништву - приврженост породици и породичној традицији је водиља у послу. Не жали се на
рад и залагање који су на добробит и
члановима породице и будућим генерацијама. У породичним пословима
вероватно раде најистрајнији међу
упорнима, зато се послови не гасе, већ
их настављају деца.
У „Ферт плусу“ је запослено, уз
власницу, двоје радника, један као
стални, а други као сезонски радник.

Посао у овој бранши је наглашено сезонског карактера, с обзиром да производе не лагерују, него све раде по мери
и наруџбини. У периоду децембар-фебруар нема производње.
„Проблем наплате од фирми, али и
од физичких лица, велики је не само у
бранши, него у предузетничком сектору у целини“, истиче Весна Пејак. Амбиција власнице је да у овим турбулентним условима очува бизнис, уз редовну
исплату зарада.
А.Штрбац

Потребне су бар
три године да се
бизнис развије
- да се стекну
муштерије, њихово поверење и
поверење пословних партнера

Кључ зрењанинског дома у рукама Милана Арсенића

ИНОВИРАЊЕ НАСЛЕЂА

Јака конкуренција и слаба куповна моћ условљавају да на тржишту опстају само
послови у којима се нуде производи и услуге који су нужни
„Било је очекивано да наследим породични посао“, истиче Милан Арсенић, власник СР „Експрес кључ“ из Зрењанина.
Бизнис је започео Миланов отац, а 2011. године, уз финансијску подршку програма за самозапошљавање, Милан је
регистровао радњу „Експрес кључ“. Радња је регистрована за
израду печата, нарезивање кључева и оправку брава.
Израда и нарезивање кључева су стари занат, за који је
знања и искуство стекао од оца, помажући у радњи. Наследио
је фирму која добро послује и налази се на доброј локацији,
у центру Зрењанина. Појава кодираних кључева условила је
да занат мора да иновира, те је субвенцију по програму самозапошљавања искористио за унапређење посла - купио је
машину за кодирање, с обзиром да је израда кључева данас
спој електронике и класичног нарезивања.
„Јака конкуренција и слаба куповна моћ условљавају да
на тржишту опстају само послови у којима се нуде производи и услуге који су нужни“, сматра Милан. План му је да
прошири фирму и отвори још један локал.
А.Ш.
Бесплатна публикација о запошљавању
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мешамо. Међутим, ипак се ради о различитим особинама, јер
неко може да буде веома комуникативан, а да не буде уједно
и саосећајан. Такође, неко може да буде више службено услужан, без много емотивне топлине.
Да видимо која то занимања и радна места захтевају емпатичност.
Најпре ћемо се сетити занимања као што су: лекари,
медицинске сестре, неговатељице, терапеути, духовници, психолози, социјални радници и слична, чији циљ је да
пруже негу, заштиту, да збрину и излече. Тиме се списак не
исцрпљује. Ту су и: лични асистенти, коучери, консултанти,
спортски тренери, пи-арови, ејч-арови, пројектни менаџери
Емпатија, саосећајност или емотивна
и менаџери уопште.
топлина је способност да будемо,
Заправо, то су сва занимања у којима се захтева спобар за тренутак, у кожи неког другог
собност сагледавања ствари из туђег угла, односно из угла
и доживимо бар део онога што он
различитих циљних група јавности, сегмената радне снаге
проживљава и осећа
или тржишних сегмената. Другим речима, тешко је руководити без способности да се ствари виде очима оних којима
огласима за посао ретко се може видети да се емпа- руководимо или продавати одређене производе и услуге без
тија наводи као један од захтева који кандидати мо- способности да се ствари виде очима купаца.
рају испуњавати, али зато су бројни огласи у којима
Највећа грешка оних који почињу неки бизнис је што
се захтевају комуникативност и клијентна оријента- полазе од одређеног производа или услуге мислећи да је то
ција. Међутим, иако све ове особине имају нешто заједничко, најважнији предуслов да би се изашло на тржиште, а онда
а то је да су од значаја за способност рада са људима, ипак се се изненаде када на тржишту не ураде ништа. Уместо тога
ради о различитим особинама.
много је боље кренути од циљне групе купаца, односно оних
С обзиром да се емпатија у поређењу са друге две осо- с којима желимо да сарађујемо, сагледати њихове потребе
бине много ређе
и понудити нешто што је
јавља у огласима,
баш за њих.
поставља се питање
Међутим, како нека
да ли послодавци
истраживања откривају,
препознају значај
међу предузетницима
ове особине и да ли
и бизнисменима има
је адекватно вреднајвише оних којима
нују. Питање моженедостаје емпатије, а
мо да поставимо и
она је, у ствари, моћан
другачије и да се
начин разумевања исзапитамо
колико
кустава људи око нас.
су емпатичне особе
Ако бизнис схватимо на
тражене, за које
начин на који га је схвапослове и колико су
тао Питер Дрејкер, да
добро плаћене.
је сврха и смисао у креиЕмпатија, одрању и задржавању куносно саосећајност
паца, онда је емпатија
или емотивна тоод огромног значаја за
плина, јесте способпостизање тог циља.
ност да будемо, бар
Клијент или запосза тренутак, у кожи
лени ће имати доживљај
неког другог, да се
да нам је битан, да нам
ставимо на његово
је стало до њега и да смо
Емпатичност не подразумеместо, пренесемо
истински заинтересовау ситуацију у којој је и тиме
ва само да нас погађа туђа ни за њега, само ако смо у стању да саосећамо с
доживимо бар део онога што
несрећа, већ и да умемо да се његовим проблемима. Једино тада ће нам вероваон проживљава и осећа. НаЗбог тога је емпатија више од умећа слушања
радујемо туђој срећи ти.
име, особа која је емпатичили успешног решавања конфликтних ситуација.
на неће остати равнодушна
Међутим, уколико је организациона култура
пред болом и патњом других
предузећа таква да нема љубави и поштовања
људи. Међутим, емпатичност не подразумева само да нас по- према запосленима, ни запослени неће имати поштовања и
гађа туђа несрећа, већ и да умемо да се радујемо туђој срећи. љубави према клијентима. Због тога је емпатију неопходно
Емпатију не можемо подвести ни под комуникативност прво неговати у предузећу, да би предузеће као целина могни под клијентну оријентацију. Комуникативност је, за раз- ло да испољи дату особину.
лику од емпатије, лакоћа с којом неко ступа у конверзацију
Компаније које вреднују емпатију можда још увек нису
са другим људима. Уколико се, при томе, тај неко довољно значајније присутне код нас, а у свету су то: Мајкрософт,
јасно изражава и има неопходне манире у опхођењу и из- Дел, Симантек, Марс, Берклис, МекКинси и други. Наиме, у
ражавању, кажемо не само да је комуникативан већ и да је поменутим компанијама се воде све сложенији пројекти који
вешт у комуникацији.
захтевају ангажовање све већег броја људи и зависе од приС друге стране, клијентна оријентација се односи на добијања различитих организационих целина, тако да је поспремност особе да изађе у сусрет потребама и жељама требно све више умешности како би сви ишли ка истом циљу.
других људи, односно ради се о томе колико је неко предуТакође, претрагом огласа на страним сајтовима за запосретљив и услужан, као и колико неко жели да ради нешто шљавање све чешће се може наићи на добро плаћене послове
што је заиста корисно за друге људе.
у којима се као један од захтева које успешан кандидат треба
Чест је случај да су све ове особине присутне код особа да испуњава наводи и емпатичност.
В.П.
које су оријентисане на друге људе, па их због тога често и

САЗНАЈТЕ ВИШЕ Колико вреди емпатија
на тржишту рада

РАВНОДУШНОСТ
КОЈА БОЛИ
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Закон о извршењу кривичних санкција примењује се од 1. септембра

ЗА ОСУЂЕНИКЕ И ГОДИШЊИ ОДМОР
Одмор се користи у посебним просторијама затвора и за то време осуђеник прима
накнаду за рад. Накнада се исплаћује једном месечно и може да износи најмање 20
одсто од најниже цене рада у Србији

Р

ад осуђеника на издржавању казне затвора прописан
је законом као један од програма за њихову бољу ресоцијализацију, али и стицање радних способности, навика и стручних знања. Поред низа права у вези са радом, Закон о извршењу кривичних санкција, који је почео да
се примењује од 1. септембра, предвиђа и право на годишњи
одмор, накнаду, па чак и награду за постигнуте успехе. Рад
осуђеника, међутим, не урачунава се у радни стаж, односно
стаж осигурања, преноси „Танјуг“.
Закон прописује да рад осуђеног мора бити сврсисходан и да не сме бити понижавајући, као и да постизање економске користи не сме штетити остваривању сврхе тог рада.
Врста посла којом ће се бавити осуђеник током издржавања
затворске казне одређује се према његовим психичким и
физичким способностима, стручним квалификацијама, израженим жељама и могућностима самог затвора, а то процењује стручни тим затвора.
Рад осуђеника не урачунава
Осуђени може да се упосли у затвору или
се у радни стаж, односно
ван њега, с тим што затвору припада тржишни

предвиђају прописи, осуђени
има право на одморе у складу
са Законом о раду.
Поред дневног и недељног
стаж осигурања
одмора, осуђеник има право и
на годишњи одмор, који се користи у посебним просторијама затвора и током њега прима
накнаду за рад као да ради. Закон је предвидео да осуђена
жена има право на одсуство са рада због трудноће, порођаја
и материнства, сходно Закону о раду.
Када је реч о интелектуалној својини створеној за време
издржавања казне затвора, осуђеном припадају сва права,
сходно закону који уређује права на интелектуалну својину.

Плата у иностраним затворима

износ накнаде за рад осуђеног. Закон предвиђа могућност да
се лицу које је први пут осуђено на казну до шест месеци затвора омогући да рад обавља на свом радном месту, на којем
је радило пре осуде. У том случају осуђени подноси молбу
директору Управе за извршење кривичних санкција. Молба
може бити одобрена ако за то постоје оправдани разлози, а
дело за које је лице осуђено није у вези са пословима које је
обављало на радном месту. Против одлуке директора Управе
осуђени има право да уложи жалбу судији за извршење.
Закон је прописао да радно време осуђеника може трајати до 40 часова недељно, а изузетно и дуже. Изван тог радног времена осуђени може да се упосли још најдуже два сата
дневно, на одржавању чистоће и другим текућим пословима
у затвору. Осуђени има право на накнаду за рад која се исплаћује једном месечно. Сходно закону, накнада може да износи најмање 20 одсто од најниже цене рада у Србији, с тим
што се за дужи рад од пуног радног времена увећава за 50
одсто, а утврђује је директор Управе за извршење кривичних
санкција. На ту накнаду не плаћају се порези и доприноси.
О новчаним наградама за успехе у раду одлучује управник затвора, а највиши износ награде утврђује директор
Управе. Закон предвиђа да осуђеник може слободно да располаже зарађеном сумом, као и да одређени проценат накнаде и награде стави на штедњу. Осим заштите на раду коју
Бесплатна публикација о запошљавању

Хашки осуђеници који своју казну служе у европским затворима могу да зараде плату већу од председника Србије.
Магдалена Спаленска, из Секретаријата Хашког трибунала,
каже за „Блиц“ да плате осуђеницима одређује свака држава засебно. Тако су затвори у скандинавским земљама познати по изузетним условима, а предњаче и у платама које
дају затвореницима за послове које обављају.
„Свака држава има правилник о пословима и платама затвореника и они су исти за осуђенике те земље и за оне који
дођу из Хага“, наглашава Спаленска.
Небојша Павковић, некадашњи начелник Генералштаба,
осуђен је пред Трибуналом у Хагу на 22 године затвора и
послат почетком августа у фински затвор на издржавање
казне. Уколико Павковић прихвати понуду да обрађује дрво,
прави намештај, ситне сувенире или се опроба у обради
метала или можда пољопривредним пословима, може да
добије од 704 до чак 1.232 евра месечно, јер Финци плаћају
чак седам евра по радном сату. То значи да би Павковић у
затвору могао да има већу плату од Томислава Николића
(око 129.000 динара) или премијера Александра Вучића
(око 125.000 динара).
Најмању накнаду добија Драган Зеленовић, осуђен на 15
година затвора због мучења и силовања у Фочи. Он је у затвору у Белгији, где за пољопривредне радове и радове у
затворском кругу може да заради 180 евра месечно.
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АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Косовска
Митровица

Вршац

Бор

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Сомбор

Зајечар

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сремска
Митровица

Ваљево

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

www.nsz.gov.rs

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000
Балканска 33
тел. 037/412-501
11. октобра 25
тел. 016/202-400
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

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

Железничка 22
тел. 031/590-600

Нови Сад

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

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

