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Папа Фрања изјавио је да напуштање традиционалне хришћанске праксе у којој је недеља нерадни дан
не представља добру промену, јер приоритет треба да
буде људски, а не економски аспект. Изјавио је то током посете Молизеу, пољопривредном региону у срцу
југа Италије, где је стопа незапослености хронично висока. Ништа сиромашнија адреса Карлос Слим, други
човек по богатству на свету, јула ове године заложио се
за тродневну радну седмицу. По њему је дошло време за
„радикални ремонт“ радног живота људи.
Једна од чувених лондонских think-tank група препоручила је револуционарну меру: постепени прелазак на
21-очасовну радну недељу. Циљ им је да се то оствари
половином следеће деценије. Сматрају да ће се на овај
начин решити проблем незапослености и прекомерне
емисије угљен-доксида, смањити неједнакост, створити
услови за повећану бригу о породици и решити општи недостатак слободног времена.
Чак 34 одсто Швајцараца има четвородневну радну
седмицу, али са укупно 40 радних сати. Један број државних службеника у шведском граду Гетеборгу од овог лета
ради шест сати на дан, уместо досадашњег уобичајеног
радног времена од осам сати, у склопу експеримента
шведске владе. Да ли би краћа радна недеља смањила
расходе за запослене у јавном сектору и повећала шансе
за људе без посла? Увођење 35-очасовне радне недеље
могло би да буде и мера која ће помоћи фискално растерећење - сматра економиста Горан Николић.
Можда се неко и данас сећа ивањичког „Јавора“, једне од најуспешнијих текстилних компанија у Југославији,
али не и да је у њој тих давних година уведено шестоипочасовно радно време. Норма је остала непромењена, а
показало се да се производња није смањила.
Краћа радна недеља - ДА или НЕ, у нашој Теми броја.
На Сајму запошљавања у Новом Саду понуђено је
више од 400 слободних радних места. У Ужицу, такође на
сајму, двадесет послодаваца жели да прими више од 200
радника. У београдској општини Вождовац, на истој манифестацији шансу за посао добило је 300 махом младих
људи. Поред незапослених с евиденције, на сајмовима
све је више и запослених као и студената.
Отварањем нове фабрике компаније „Tigar Tyres“ „Big tigar“ посао ће добити 500 радника. „Мишлен“ у Србији тренутно запошљава 2700 радника.
Разлоге слабог запошљавања младих не треба тражити само у дуготрајној економској кризи, јер се чак 86
одсто испитаних изјаснило да нема никакву праксу за
радно место. Послодавци све чешће организују обуку,
чак и за ћате. О томе више на осмој страни „Послова“.
Да радијатори најбоље греју у државној служби, говори податак о броју запослених у државној управи. Њихов укупан број у јулу, у односу на јун, порастао је за 3.759
људи, од којих су у већини сезонски радници и радници
на одређено време. Министарка за државну управу и локалну самоуправу Србије Кори Удовички очекује да ће
плате по платним разредима, који се односе на 550.000
људи у јавном сектору, довести у ред све односе зарада.
„Укупан број запослених не одскаче онолико колико се
сматра, али треба да направимо простор за нове послове и модернију државу“, рекла је Удовички. До тада - ето
пролећа.
Милош Чолић

Вождовачки сајам запошљавања

НА ЗАЈЕДНИЧКОМ ПОСЛУ

За само неколико сати више од 1500 људи је обишло штандове 22 послодавца, који су
понудили око 300 радних места

И

пре него што су се отворила
врата Центра за спорт и културу „Шумице“, где се прошле
среде одржавао сајам запошљавања, велики број младих али и
старијих је пристизао Устаничком и
околним улицама. И таксисти су знали
да је сајам, па су, не сачекавши питање,
показивали правац свима
који нису са Вождовца или
нису раније били у овом делу
града. Гужва се правила на
улазу, али још већа на штандовима послодаваца. За само
неколико сати више од 1500
људи је обишло штандове 22
послодавца, који су понудили
око 300 радних места.
Сајам је организовала
Филијала за град Београд НСЗ
- Служба Вождовац у сарадњи
са ГО Вождовац. Манифестацију су посетили представници Града, Савета за запошљавање, а учешће су узели
и представници Привредне
коморе Београда.
Локална политика у функцији Националне стратегије запошљавања
„Сајмови запошљавања су једна
од активних мера која подстиче и унапређује запошљавање, место сусрета
понуде и потражње и показатељ колико је важна сарадња свих социјалних
партнера и послодаваца на заједничком послу решавања проблема незапослености. Важна је укупна синергија
свих чинилаца који могу да допринесу бољим условима на тржишту рада.
Развој локалне политике запошљавања
има значајну улогу у реализацији Националне стратегије запошљавања.
Заједничке одлуке локалних партнера
у изради локалних акционих планова
запошљавања допринеће квалитету
програма запошљавања и већим могућностима за све који траже посао.
НСЗ ће у томе бити добар сарадник
свим социјалним партнерима, послодавцима, локалним заједницама, као
стратешки носилац програма и мера
активне политике запошљавања. Остварили смо успешну и ефeктну сарадњу и са новооснованим Саветом за
запошљавање града Београда и његовим председником Драгомиром Петронијевићем“, рекао је Драган Сикимић,
заменик директора НСЗ.

О плановима недавно формираног Савета за запошљавање града
Београда, у чијем раду учествују и
представници Филијале Београд НСЗ,
члан Градског већа и председник Савета Драгомир Петронијевић каже:
„Прво ћемо донети локални акциони
план запошљавања за град Београд

„Општина Вождовац као одговорна
општина ће се трудити да потпише што
више споразума о узајамној сарадњи
са привредним субјектима, при чему
би општина понудила простор, а привредници радна места, све у циљу запошљавања младих људи. На овом сајму
запошљавања имамо у понуди 300 радних места и веома ми је драго што се одазвао велики број
младих људи“, рекао је Савић.
Кажу: „Понеси си-ви и
нађи посао“

и онда га имплементирати у свих 17
градских општина. Свака општина има
своје специфичности - у Сурчину ћемо
се базирати на пољопривреду, у Старом
граду на ИТ сектор. Направићемо такав
систем да свака општина препозна потребе грађана и привреде. Уз подршку
Канцеларије за брзе одговоре идентификоваћемо проблеме. Само јачањем
приватног сектора, који ће запошљавати младе али и оне мало старије који
су остали без посла, граду Београду и
Србији може да буде боље. Наравно, у
томе не бисмо успели без Националне
службе за запошљавање - Филијале
за град Београд, њиховог искуства и
подршке. Локални акциони план ће нам
омогућити да следеће године аплицирамо за суфинансирање програма и
мера активне политике запошљавања
и добијање средстава из међународних
и донаторских извора“.
Како је рекао Александар Савић,
председник ГО Вождовац, општина покушава да привуче привреднике тако
што им помаже у тражењу пословног
простора. Нова фирма значи и нова
радна места.

Нова радна места понудили су приватни послодавци: Сити експрес, Аман, Хало
огласи, Информатика, КГБ
Фајнанс, Граве, Ђенерали осигурање, Фудекс, Р.В. обућа, Фул
протект и други. Послодавци
су тражили различите профиле занимања, од курира,
возача, кувара, посластичара,
обућарских радника, бравара, заваривача, продаваца до
грађевинских и машинских
инжењера, књиговођа, менаџера и економиста.
„Велико је интересовање незапослених. Отварамо преко 120 нових објеката у граду, потписали смо уговор са
ГО Вождовац да запослимо што више
младих, потребни су нам продавци“,
кажу представници трговинског ланца
„Аман“.
Поједини млади су на сајам дошли
само да виде како то изгледа, као Милица: „Да видим како се тражи посао,
шта се нуди и шта ме чека кад завршим
факултет. Апсолвент сам права“.
Неки су били скептични, као Бојана: „Не верујем да ћу наћи посао, а
опет - дошла сам да покушам, не бих
да пропустим ниједну шансу“, док су
други били добро расположени, као
Марко: „Рекли су: ‚Понеси си-ви и нађи
посао‘, имам их доста, па ћемо видети“.
За младића чије име нисмо сазнали
важно је само да ради: „Тражим било
какав посао, није битно, само да се запослим, можда је ово прилика“.
Незапослени Београђани који нису
посетили Вождовачки сајам запошљавања, наредну прилику да потраже
посао имаће већ 29. октобра, на Сајму
запошљавања у Младеновцу.
М.Колаковић

ДРУШТВО

Министарство омладине и спорта Србије започело израду нове
Националне стратегије за младе

ЗА КВАЛИТЕТНУ МЛАДОСТ
За реализацију Националне стратегије за младе веома је важна сарадња свих нивоа власти,
где омладина мора постати кључна реч сваког министарства - Ненад Боровчанин

М

инистарство омладине и спорта Републике Србије
је започело израду нове Националне стратегије за
младе за период 2015-2025. године, која је предвиђена Законом о младима као документ који, на
предлог МОС, доноси влада на период од 10 година. Започета
је и израда Акционог плана за спровођење Стратегије за период 2015-2018. године.
„Ово је један од најважнијих послова Министарства
омладине и спорта у овом периоду. Организовали смо 14 округлих столова у свим окрузима Србије, на којима је представљен први нацрт нове стратегије, а након тога ће бити
размотрени прикупљени коментари и евентуално укључени
сарадњу са канцеларијама за младе и удружењима Сектора
за омладину Министарства омладине и спорта Зорица Лабудовић.
„Стратегија би требало да буде стратешки оквир државне политике када су млади у питању и јако је важно што
је радимо заједно са младима. За реализацију Националне
стратегије за младе од посебног значаја је међуресорна са-

Зауставити одлазак

Стратегија ће имати осам тематских
група, од којих се најважнија односи на запошљавање и развој предузетништва младих
у нацрт. Нацрт је постављен и на сајту Министарства омладине и спорта, заједно са обрасцем којим заинтересовани
могу слати коментаре и предлоге у вези са текстом. Јавна
расправа би требало да почне од 15. новембра, а да коначан
документ буде усвојен до краја године“, каже шеф Одсека за

Право на једнаку шансу
Националном стратегијом за младе се уређује: активно
учешће младих у друштвеном животу, обезбеђивање остваривања права младих на једнаке шансе, информисање младих, подстицање и вредновање толеранције, демократије,
изузетних постигнућа младих, подстицање и развијање
формалног и неформалног образовања, подстицање и стимулисање запошљавања и самозапошљавања младих и
омладинског предузетништва, унапређивање безбедности
младих, одрживог развоја и здраве животне средине, очување и унапређивање здравља младих и друге активности
и области од значаја за младе.
У првом нацрту нове стратегије за младе се као области налазе: запошљавање, образовање, култура, мобилност младих, информисање, активно учешће, безбедност, здравље,
одрживи развој, а свака област има неколико стратешких
циљева који одговарају проблемима младих.
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Статистика Студентског савеза Ужица указује да од око
300 матураната који сваке године одлазе из града на студије, након стицања факултетских диплома врати се у Ужице свега двадесет петоро. Зато је петоро младих Ужичана
добило по 200.000 динара из градског буџета за покретање
сопственог бизниса.
Ужице је једина локална самоуправа у Србији која је издвојила новац за омладинско предузетништво, пре него
што то постане обавеза од 2015. године, што је предвиђено
Националном стратегијом за младе. Бранко Гавриловић,
члан Градског већа, навео је да град доделом тих субвенција неће решити проблем велике незапослености међу
младима, али да су симболичне субвенције подстрек за
време која долази.
радња свих нивоа власти, где омладина мора постати кључна реч сваког министарства. Без учешћа свих осталих ресора,
свих осталих министарстава, затим републичког, покрајинског и локалног нивоа власти, као и осталих субјеката, као
што је привреда, немогуће је спровести ову стратегију и остварити све што буде зацртала као циљеве“, рекао је државни
секретар у Министарству омладине и спорта Ненад Боровчанин, на округлом столу о тексту нацрта овог документа,
у Суботици.
„Стратегија ће имати осам тематских група, од којих се
најважнија односи на запошљавање и развој предузетништва младих. У фокусу ће бити циљеви у вези са квалитетним
животом младог човека, квалитетном младошћу, као што су
образовање, слободно време, безбедност и мобилност младих, волонтеризам, активизам и све што једна нормална
младост носи“, додао је државни секретар.
Средства за реализацију стратегије обезбеђују се у буџету Републике Србије, као и у буџету аутономне покрајине и
јединице локалне самоуправе и из других извора, у складу
А.Б.
са законом.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ГОРЕ - ДОЛЕ Извештај о светском богатству 2014.

КАДА ЈЕ 1
ВЕЋЕ ОД 50

Истраживање показало да 85 најбогатијих
људи на свету поседује заједничко богатство
од 1.000 милијарди фунти - исто колико и 3,5
милијарди најсиромашнијих на свету

Ј

едан проценат најбогатијих људи
на свету сваким даном постаје све
богатији, будући да држе око 48
одсто целокупног глобалног богатства, према Извештају о светском
богатству 2014, који је сачинио Истраживачки институт швајцарске банке
„Креди Свис“.
Наиме, појединцу је потребно само
3.650 долара да би се нашао међу половином најбогатијих грађана на свету, преко 77.000 долара да би се нашао
међу 10 одсто најбогатијих, а 798.000
долара како би се нашао у том једном

проценту, пише лондонски дневник
„Гардијан“.
Овај извештај, према ком је укупно глобално богатство порасло на нови
рекорд од 263.000 милијарди долара,
двоструко више у односу на 117.000
милијарди долара из 2000. године, показује да је Британија једина земља
унутар Групе седам (Г7) која је у 21.
веку регистровала растућу неједнакост.
Резултати овог истраживања темеље се на извештају хуманитарне организације „Оксфам“, који је почетком
ове године показао да 85 најбогатијих

ФРАНЦУСКА

ПРИВРЕМЕНА ЗАПОСЛЕНОСТ
ВЕЋА ЗА ШЕСТ ОДСТО

Б

рој привремено запослених у Француској, који се
узима као важан показатељ будућег развоја запослености уопште, у августу је опао 0,6 одсто у односу на
јули, на 627.700, али је скочио 5,9 одсто у поређењу са
августом 2013. године, показују подаци Завода за запошљавање.
Посматрано по секторима, у индустрији, која ангажује
око 45 одсто запослених у овој категорији, у августу је број
привремено запослених смањен 0,7 одсто у односу на јули,
а у грађевинарству чак 6,3 одсто. Насупрот томе, у услужној
делатности је забележен пораст од 2,6 одсто, пренео је Ројтерс.

Бесплатна публикација о запошљавању

људи на свету поседује заједничко
богатство од 1.000 милијарди фунти,
односно исто колико поседује и 3,5 милијарди најсиромашнијих на свету.
Раст богатства у протеклих годину
дана од 20,1 билион долара је највећи
регистровани раст од 2007. године, док
је богатство у САД у протеклој години
порасло за чак 12,3 билиона долара.
Иза САД следи Јапан, док је Кина избила на трећу позицију са највише својих
људи међу десет одсто најбогатијих на
свету.

ХРВАТСКА

ОТВОРЕНА ВРАТА
СЕЗОНЦИМА ИЗ БиХ

В

рата сезонског запошљавања босанско-херцеговачких радника у Хрватској би већ кроз месец дана могла
бити широм отворена, јер у том року БиХ би коначно
требало да потпише уговор о запошљавању домаће
радне снаге у суседној земљи, пишу „Независне новине“.
Постизањем оваквог међудржавног договора, велики
број радника из БиХ, који сезонски раде „на црно“ у Хрватској,
запошљаваће се на регуларан начин.
Директор Агенције за рад и запошљавање БиХ Аднан
Делић потврдио је бањалучком „Дневнику“ да је уговор о
сезонском запошљавању босанко-херцеговачких радника у
Хрватској прошао процедуру Савета министара БиХ.
„Ових дана упутићемо и једну ургенцију према њиховом
ресорном министарству, како би ово питање што пре дошло
на дневни ред, односно у року од наредних месец дана“, каже
Делић.
Технички посматрано, хрватски послодавци који желе
да запосле радну снагу из БиХ ће се обратити Агенцији за
рад и запошљавање БиХ, чији су званичници потврдили да
тренутна квота за запошљавање радника у Хрватској из земаља које нису део Европске уније износи свега око 200 радника.
„Поред оних радника који су ушли у ову квоту, без поседовања радне дозволе у Хрватској су могли да раде они наши
грађани који имају хрватски пасош“, каже Делић.
Економски аналитичар Зоран Павловић указује на
чињеницу да институције БиХ морају у далеко већој мери
да раде на склапању међудржавних уговора попут овога,
јер уколико радници не могу да се запосле код куће, морају
имати опцију да изађу ван земље како би зарадили за живот.
„Познато је да је поред Хрватске, где је велики број наших радника до сада радио сезонски илегално, највећи број
радио у Црној Гори“, истакао је Павловић.
22.10.2014. | Број 592 |
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ТЕМА БРОЈА Може ли скраћено радно време
да смањи расходе за запослене у јавном
сектору и повећа шансе незапослених?

КРАЋА
РАДНА
НЕДЕЉА

П

“Увођење тридесетпеточасовне радне
недеље могло би да буде мера која ће
помоћи фискално растерећење“, сматра
Горан Николић

апа Фрања изјавио је овог лета да напуштање тра- касност запослених и додао да током дужих смена радници
диционалне хришћанске праксе у којој је недеља праве више пауза.
нерадни дан не представља добру промену, јер приФранцуска је 2000. донела закон о 35-очасовној радној
оритет треба да буде људски, а не економски аспект. недељи, а слични резултати су произведени у другим земљаПапа је то изјавио током посете Молизеу, пољопривредном ма, попут Немачке, кроз колективно преговарање. Влада
региону у срцу југа Италије, где је стопа незапослености хро- Јужне Кореје је поступно од 2004. до 2011. смањила радну
нично висока, јавио је тада АП. Он је истовремено рекао да недељу на 40 сати. Турска је недавно најавила да планира
је сиромашним људима потребан посао како би имали дос- да смањи максималне сате рада за три до четири недељно,
како би се повећала запослетојанство, али се није сложио са тиме
ност. Тренутно је радно време
да фирме и предузећа раде и недељом
Један број државних службеника у
ограничено на 45 сати недељно.
како би се створило више радних месКарлос Слим, други по
та.
Гетеборгу од овог лета ради шест
У којој мери скраћење радне несати на дан
деље отвара простор новог запошљавања? Може ли се радно време скратити пропорционално стопи незапослености? Да ли је та
формула применљива? Колико је то далеко од реалности, а
блиско правди и солидарности? Да ли је скраћивање радног
времена мекша опција једнократног смањивања плата у јавном сектору уз бенефит већег броја запослених?
Један број државних службеника у шведском граду
Гетеборгу од овог лета ради шест сати на дан, уместо досадашњег уобичајеног радног времена од осам сати, у склопу
експеримента шведске владе. Експериментална група државних службеника од 1. јула ради шест сати на дан, док контролна група ради уобичајених осам сати дневно, како би се
сазнало да ли ће краће радно време резултовати већом проИвањички „Јавор“ 80-их година прошлог века
дуктивношћу и мањим бројем дана које радници проведу на
увео шестоипочасовно радно време, норма је
боловању. Експеримент ће трајати годину дана, а након тога
ће шведска влада одлучити да ли ће програм бити проширен
остала иста, а производња се није смањила
и на друге државне секторе.
„Надамо се да ће експеримент довести до тога да запос- богатству на свету, на пословној конференцији у Парагвају,
лени мање одлазе на боловање и да се након краћег броја јула ове године, заложио се за тродневну радну седмицу. По
сати проведених на послу осећају ментално и физички боље“, њему је дошло време за радикални ремонт радног живота
изјавио је градски већник у Гетеборгу Матс Пилхелм. Он људи. Он се заложио да се одлазак у пензију помери на 70
верује да ће краће радно време као резултат имати већу ефи- или 75 година, а да ти људи имају опцију да раде само три
дана у недељи, можда и 11 сати дневно. У његовој компанији
Три дана у недељи
мексичке фиксне телефоније („Телмек“), они који испуњавају
услове за пензију могу одлучити да раде четири дана недељМера „Три дана у недељи“ у Великој Британији трајала је
само током 1974. За прва два месеца 1974., конзервативна
влада под Едвардом Хитом наметнула је три радна дана у
недељи ради штедње енергије у време огромне инфлације,
високих цена енергије и масовних штрајкова. Када је криза
окончана, аналитичари су установили да је индустријска
производња опала за свега шест одсто, и то услед побољшане продуктивности, у комбинацији са падом одсуствовања.
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Како „Гугл“ гугла
Индикативне су речи шефа „Гугла“, милијардера Лери
Бејџа: „Мишљење да сви морају да френетично раде сваки
дан како би испунили очекивања просто није тачно. Трошимо превише времена радећи ствари које су непотребне.
Потребан нам је координисан начин да се радна недеља
скрати.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

но за пуну плату. Слим посебно потенцира да би са четири пуно радно време опало је за 80.000, док је парт-тајм радно
слободна дана недељно људи имали више времена да се оп- време порасло за 86.000, достижући рекордних 7,66 милиона
људи у том статусу.
усте, односно да унапреде квалитет живота.
Ипак, шта је реалност?
Да ли је све ово могуће остварити у Србији, разматра
- Можда је реално кренути са промовисањем 35-очали се и на нивоу модела скраћивање радног времена, да ли
се на тај потез одлучила нека локална самоуправа - била су совне радне недеље у свету, нпр. преко Међународне органинека од питања која смо поставили НАЛЕД-у, организацији зације рада, ОУН или Групе 20. ЕУ би истовремено могла крекоја с немалим ентузијазмом и посвећеношћу упозорава на нути у акцију за шестоипочасовни радни дан, који би касније
спорост овдашње администрације. Инфекција спорости и
шалтерског одлагања захватила је и НАЛЕД, јер од јуна на
ова питања чекамо одговор, тачно онолико колико је некој
споријој локалној самоуправи потребно да изда грађевинску
дозволу.
„Крајем 60-их у Југославији су многи били срећни због
увођења нерадне суботе, осим прве у месецу, која је била радна до краја осамдесетих. Индикативан је и пример ивањичког ‚Јавора‘, који је 80-их био један од најуспешнијих текстилних фирми у Југославији, у којој је уведено шестоипочасовно
радно време (норма је остала непромењена), а показало се
да се производња није смањила“, подсећа Горан Николић,
економиста и сарадник Института за европске студије.
Шта показују новији подаци?
- Новије студије подржавају оправданост захтева за четири радна дана у недељи. Наиме, показало се да смањено
радно време не само да
повећава потрошњу и подЧак 34% Швајцараца има четвородневну
стиче производњу, већ и побољшава ниво образовања
радну седмицу, али са укупно 40 радних
радника (због могућности
сати
да се током додатног времена узимају часови и курсеви) и здравље радника (мање стреса на послу и додатно
време за вежбе). Поред тога, продуктивност радне снаге се
повећава. Смањени сати такође штеде новац за трошкове
Шта кажу милионери
дневних боравака и транспорта, што заузврат помаже одрАнкета „Спектрим групе“ међу пословним људима који у
жавању животне средине услед мање емисије угљен-диоксвом бизнису располажу средствима већим од милион досида“, појашњава наш саговорник.
лара, показала је да би се њих чак 69% заложило за бриСкраћивање радне недеље не подразумева и мањи
сање једног радног дана. Женски милионери предњаче:
број радних сати?
- Тачно. Сматра се да би људима више одговарало да
82% сматра да су четири радна дана права мера.
раде четири дана недељно по десет сати, јер петодневна радна недеља у овим околностима има велике последице и на могао бити прихваћен глобално. Снижавање радне недеље
социјални живот запослених. Четвородневна радна недеља на 30 сати, где би алтернативно сваки први петак у месецу
се лагано уводи у појединим земљама. Чак 34% Швајцараца могао бити нерадан и створило би се 12 продужених викенради четвородневну радну седмицу, али са укупно 40 радних да годишње, што би подстакло путовања и дружења, чини се
сати (10 дневно). Интересантно је да у Немачкој практично само далеком могућношћу.
нико не ради после 14 часова у петак.
Колико је Србија далеко од ове опције?
Има ли предлога да радна недеља има мањи број
- У Србији је радно време формално 8 сати дневно, али би
сати?
по западним стандардима могли сматрати да због обавезне
- У студији „Time on our side“, публикованој од стране паузе траје 7,5 сати. Увођење, за почетак, 35-очасовне радне
New Economics Foundation, чувене лондонске think-tank гру- недеље, могло да буде и мера која би помогла фискално распе, тврди се да би краћа, флексибилнија радна седмица од терећење. Наиме, ако би влада изашла са тезом да за једну
30 радних сати била од велике користи за људе, околину и осмину смањује радно време у јавном сектору, што би законпривреду.
ски били обавезани да прате и приватници, било би лакше
„New Economics Foundation“ је препоручила револуцио- да се замрзну плате у наредних годину и по до две. Будући
нарну меру: постепени прелазак на 21-часовну радну недељу. да се плате усклађују са инфлацијом и растом производње
Циљ им је да се то оствари половином следеће деценије. Сма- (половина од раста ГДП), тај јавни издатак за две године био
трају да би то било решило проблем незапослености и преко- би реално смањен за око 10 одсто.
мерне емисије угљен-диоксида, смањило неједнакост, ствоШто се тиче учинка, вероватно је да би он само у предурило услове за повећану бригу о породици и решило општи зећима које раде на норму био благо смањен, док би у јавном
недостатак слободног времена.
сектору сви послови који се обаве за осам сати били урађени
Скраћивање радне недеље носи и елементе соли- и за седам (можда и са мањим трошковима грејања, расвете, канцеларијског материјала...). Имајући у виду да расходи
дираности?
- На компанијском нивоу напознатији је уговор између за запослене у јавном сектору износе око 3 милијарде евра
„Фолксвагена“ и његовог синдиката, да се привремено смањи годишње, јасно је да би реална уштеда била већа од једног
радна недеља на 29 сати, ради очувања радних места. По- процента БДП-а.
На крају, чињеница је да постоји тренд повећања броја
знате су антикризне мере у Великој Британији, 2009. године.
„Бритиш петролеум“ је понудио радницима годину одсуство- људи који раде скраћено радно време. Поред тога, интернет
вања, ако пристану на 75 одсто смањења плате. Рачуновод- дозвољава људима да раде од куће, што им омогућава да
ствена фирма КПМГ је понудила четвородневну радну не- проведу више времена са породицом, закључује Горан Нидељу, што је 86 одсто запослених прихватило. Широм земље колић.
Милош Чолић
Бесплатна публикација о запошљавању

22.10.2014. | Број 592 |

7

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Разлоге слабог
запошљавања младих не треба тражити само
у дуготрајној економској кризи

И ЋАТЕ МОРАЈУ
НА ОБУКУ
Без праксе за радно место 86 одсто
испитаних. Послодавци све чешће организују
обуке, чак и за административне послове

П

оследња два истраживања Уније послодаваца Србије
још једном су доказала оно што се доказивати није
морало - да главне разлоге слабог запошљавања
младих не треба тражити само у дуготрајној економској кризи, већ и у систему образовања, пише „Политика“.
Наше школе пружају искључиво теоријска знања. Истраживања Уније послодаваца Србије показала су да свега 4,1
одсто младих сматра да имају знања
и вештине за тражени посао, док се
Послодавци сматрају да полазницима
86 одсто испитаних изјаснило да немају никакву праксу за радно место.
највише недостаје практично предзОд 228 испитаних власника, углавном
нање о природи посла, конкретне
малих и средњих предузећа, 66 је организовало неки вид стручне праксе,
вештине за његово обављање
што оповргава чест став појединих

Хаотично стање у привреди
„Проблем српске привреде највише је структурне природе,
када је реч о запослености, али и када су у питању инвестиције“, рекао је у Аранђеловцу в.д. председника Привредне
коморе Србије Миливоје Милетић, указујући да привреду
муче и ниска продуктивност и слаба конкурентност.
„Стање је хаотично, а структура запослених је са становишта привреде неповољна”, указао је Милетић у излагању
на Регионалном инвестиционом самиту, у организацији
НИН Фокуса.
Према његовом виђењу, индустрија би требало да упосли
вишак незапослених, а ми имамо ситуацију да је у 1989. број
запослених у индустрији износио око 1,25 милиона, а данас
их је тек око 250.000.
„У Србији је потребно школовати кадрове из ИТ струке, јер
их је потребно четири пута више него што их имамо”, сматра
Милетић.
„Проблематична је и структура инвестиција, јер чак три
четвртине иде у неразменљиве секторе, попут трговине, а
не у производне“, казао је Милетић.
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институција надлежних за
образовање и праћење дешавања на тржишту рада
- да су послодавци незаинтересовани за то шта се у
овом сегменту дешава.
Занимљиво је, међутим, да су послодавци
најчешће организовали стручну праксу за обављање административних послова, што је на први поглед супротно
очекивањима - да је најпотребнија за занимања у производњи или у комерцијали, од које зависи продор компаније
на тржиште, то јест пласман робе и услуга.
Податак да су 152 анкетирана предузећа имала стручну
праксу за административне послове, показује да су фирме
оптерећене бирократским процедурама, што им оставља
мање времена да се баве планирањем, производњом и развојем.
Комерцијалисти су најтраженији, али и најчешће остају
без посла, јер су њихови уговори о раду претежно повезани
са оствареним учинком. Унија послодаваца подсећа да је куповна моћ у земљи од 2009. до 2013. опала чак за 38,5 одсто.
Стручна пракса у предузећима релативно дуго траје,
јер је 41,8 одсто послодаваца изјавило да обучава младе годину дана, па и нешто дуже. Послодавци сматрају да полазницима највише недостаје практично предзнање о природи
посла, конкретне вештине за његово обављање и знање о организацији посла у пракси. Дакле, све оно што се не може
стећи у школским клупама. Код полазника стручних пракси
послодавци су најбоље оценили упућеност у тимски рад и
теоријско предзнање, а следе комуникацијске вештине и одговорност у обављању посла.
Одговорност према послу и ниво комуникације нису
нешто што највише смета послодавцима у Србији, али 37,4
одсто сматра полазнике стручних пракси неодговорнима,
док је оваква оцена у земљама Европске уније мања од 15
одсто. И 35 одсто негативних оцена за ниво комуникацијских
вештина није похвалан, зато што је у европским размерама
између 16 и 22 одсто послодаваца незадовољно развијеношћу ове способности код својих младих запослених.
Највећи број послодаваца до сада није организовао
стручну праксу за младе, зато што нису имали пара да плате
менторе или своје запослене за обуку, а 95 одсто би организовало практичну обуку уз финансијску подршку.
Више од 70 одсто је показало спремност да оснује специјализовани едукациони центар или радионицу у којој би
средњошколци и студенти имали практичну наставу. Учинили би то сами или заједно с другим послодавцима из исте делатности или сродних делатности, а у сарадњи са локалним
средњим стручним школама и факултетима.
А.Б.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

На основу Локалног акционог плана запошљавања за 2014. годину у
Oпштини Мали Зворник, бр. 06-240 од 18.02.2014. године, члана 59 Закона
о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“,
бр. 36/2009, 88/2010) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања
између Националне службе за запошљавање и Општине Мали Зворник за
2014. годину, бр. 3400-101-38/201 од 24.04.2014. године
Општина Мали Зворник у сарадњи са Националном службом за
запошљавање - Филијала Лозница
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА
У 2014. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први
пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту
и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од
времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради
стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са
законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци,
односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код
послодавца, и то:
- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем;
- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем;
- до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим
образовањем.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали
период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног
испита.
Јавни позив је отворен од 15.10.2014. године и трајаће до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе, Општина Мали Зворник ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем;
- 16.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 18.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.
• врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручнe праксe имају привредни
субјекти (привредна друштва и предузетници), под следећим условима:
- да уредно измирују обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код
послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза
обављања приправничког стажа;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Општини Мали Зворник,
осим за обавезе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице;
- да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне
службе које: има средње, више или високо образовање, нема радног искуства у струци или нема радног искуства у својству приправника довољног
за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита, у периоду
од шест месеци пре подношења захтева није било у радном односу код
истог послодавца.
- да обезбеди ментора и друге капацитете за стручно оспособљавање
лица, који испуњава следеће услове: има одговарајућу струку, најмање je
истог нивоа образовања као и приправник и има најмање 12 месеци радног
искуства у струци.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм укључи до
два незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има
право да у програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи
од 20% укупног броја запослених.
Национална служба за запошљавање у сарадњи са послодавцем врши
селекцију незапослених лица која ће бити укључена у програм.

Бесплатна публикација о запошљавању

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе
за запошљавање;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- за доказ о уплати доприноса за месец који претходи месецу у ком се подноси захтев доставити:
а) обавештење о поднетој пореској пријави о плаћеним доприносима
Пореској управи ППП ПД;
б) извод из електронске базе података пореске управе РС (EBP-PURS) - потписан од стране законског заступника и печат фирме;
ц) изводи из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је
поднет захтев;
- извод из закона/општег акта послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа.
Општина Мали Зворник задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе за запошљавање - Испостава Мали Зворник, према седишту послодавца или према месту ангажовања лица, непосредно
или поштом, на прописаном обрасцу који се може преузети у Националној
служби за запошљавање - Испостави Мали Зворник.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Локални савет за запошљавање задржава право да приликом прегледа
поднетих захтева изврши корекцију броја лица, у складу са расположивим
средствима.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси Комисија за разматрање захтева послодаваца именована од стране Општине Мали Зворник,
у року од 30 дана од дана подношења захтева.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Општина Мали Зворник, Национална служба за запошљавање и послодавац, у року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма
стручне праксе закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе.
По закљученом уговору послодавац је у обавези да Општини Мали Зворник достави потписани уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем на стручној пракси.
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после
датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној
пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у
складу са уговором;
- организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан
рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање
испита пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;
- омогући Националној служби за запошљавање - Филијали Лозница контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу за запошљавање - Филијалу Лозница о свим
променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од
дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица послодавац може да у
року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, које испуњава
потребне услове у складу са законом за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у организационој јединици
Национaлне службе за запошљавање - Филијали Лозница, Кнеза Милоша
3 или на број телефона: 015/879-710.
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392

СЛОБОДНА РАДНА 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.
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Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
На основу члана 112 став 1 Закона о полицији („Службени гласник РС“,
бр. 101/2005, 63/2009 - Одлука УС и 92/2011)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Расписује
КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
У УПРАВУ ЗА ПОСЛОВЕ ИСХРАНЕ И СМЕШТАЈА
Конкурс се објављује за следеће радно место:

Кувар у ресторану Палата „Србија“, Одсек за
организовање исхране Београд, Одељење за
организовање исхране - 1 извршилац
(завршена средња школа угоститељског смера)

Кандидат мора да испуњава следеће услове за заснивање
радног односа у Министарству унутрашњих послова:
- да је држављанин Републике Србије са пребивалиштем у Републици
Србији;
- да је пунолетан;
- да има општу здравствену способност;
- да има прописану стручну спрему;
- да није осуђиван због кривичног дела за које се гони по службеној
дужности или против кога се води кривични поступак за такво кривично дело, да није осуђиван на казну затвора у трајању дужем од три
месеца и да му служба у државном органу или правном лицу са јавним
овлашћењима није престала због тешке повреде службене дужности
правноснажном одлуком надлежног органа;
- да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима
или актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Министарству.
Уз пријаву на оглас кандидати прилажу:
1. једну фотографију;
2. извод из матичне књиге рођених Републике Србије - оригинал или
оверена фотокопија (не старије од шест месеци);
3. уверење о држављанству Републике Србије - оригинал или оверена
фотокопија (не старије од шест месеци);
4. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи угоститељског смера (не старије од шест месеци);
5. уверења основног и вишег суда да се против кандидата не води
кривични поступак за дела за која се гони по службеној дужности - не
старије од шест месеци;
6. доказ о здравственој способности (лекарско уверење) - не старије
од шест месеци;
7. оверену копију радне књижице (од 1-7. стр.);
8. оверену фотрокопију личне карте или електронски очитану личну
карту.
Пријаве на оглас кандидати подносе Министарству унутрашњих послова, Управи за послове исхране и смештаја, Булевар др Зорана Ђинђића
104. Рок за подношење пријава је до 31.10.2014. године.

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

Комунални инспектор

за рад у Одељењу за комуналне послове и комуналну
инспекцију, на одређено време до повратка одсутног
запосленог

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, четворогодишње трајање студија
или VI степен стручне спреме, виша стручна спрема; положен државни
и стручни испит по програму за вишу и високу стручну спрему; најмање 3 године радног искуства; да је кандидат држављанин Републике
Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Пријаве са потребним доказима, у оригиналу или оверене копије, подносе се Управи Градске општине Стари
град, на наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања, а о
пријавама ће се одлучити у року од 15 дана од дана истека рока оглашавања. Контакт телефон за информације у вези огласа: 011/3300551.

БОР
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ
ДОЊИ МИЛАНОВАЦ
19220 Доњи Милановац, Краља Петра I бб
тел. 030/590-610

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство РС; општа здравствена способност; VII, VI или
IV степен стручне спреме, економског или друштвеног смера; да кандидат није осуђиван за кривично дело против привреде и службене
дужности; да познаје пословање установе културе; да поседује организационе способности; најмање 3 године радног искуства на пословима
организације, руковођења и управљања комплексним активностима,
да поседује комуникативност и смисао за тимски рад.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, оригинал
или оверена фотокопија уверења о дражављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, оверена фотокопија
радне књижице. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или фотокопије оверене од стране надлежног органа,
неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати. Лице које
испуњава наведене услове може засновати радни однос ако га оснивач
установе именује за директора. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“. Кандидати ће
благовремено бити обавештени о резултату конкурса. Поднете пријаве
се не враћају.

БИЗНИС ИНКУБАТОР ДОО
19250 Мајданпек, Змај Јовина 3
тел. 030/581-333

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: У радни однос може се примити лице које испуњава следеће
услове: да је држављанин Републике Србије; минимум VII степен стручне спреме; да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова директора; најмање 2 године
радног искуства на пословима руковођења, организације и управљање
комплексним активностима, као и комуникативност и исказан смисао
за тимски рад; да говори бар један светски језик; да достави програм
рада и развоја Бизнис инкубатора за период од 4 године; да поседује
основну информатичку писменост.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, уверење да
се против подносиоца пријаве не води истрага и да није подигнута
оптужница, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оверена фотокопија радне књижице, оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема, оригинал или оверена
фотокопија доказа о радном искуству. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“, односно од 22.10. до
05.11.2014. године. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назна-
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ком: „Конкурс за директора“. Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу: Мирјана Орловић, број телефона: 030/581-333. Кандидати
ће благовремено бити обавештени о резултатима конкурса. Поднета
документа се не враћају.

Ч АЧ А К
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ЛУЧАНИ

32240 Лучани, Југословенске армије 5
тел. 032/515-0-605

Послови јавних набавки
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном
пољу друштвено-хуманистичких наука, област правне науке, односно
завршене основне студије на правном факултету у трајању од најмање
четири године, завршен правни или економски факултет, познавање
рада на рачунару. Поред посебних услова, кандидат мора имати једну
годину радног искуства и положен државни стручни испит. Кандидат
треба да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима
у државним органима: да је пунолетан, да је држављанин Републике
Србије, да има општу здравствену способност и да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу.

Послови канцеларијске контроле за правна лица и
предузетнике
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном
пољу друштвено-хуманистичких наука, област економских наука по
четворогодишњем наставном плану, односно завршене основне студије на економском факултету у трајању од најмање четири године,
познавање рада на рачунару. Поред посебних услова, кандидат мора
имати једну годину радног искуства и положен државни стручни испит.
Кандидат треба да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је пунолетан, да је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност и да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова који не могу бити
старији од шест месеци, подносе се у оригиналу или у овереној фотокопији Општинској управи Општине Лучани, у року од 8 дана од дана
објављивања, са назнаком: „За оглас“. Пријаве у којима није наведено
за која радна места се конкурише неће се разматрати. Кандидати који
конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава
су приложили тражене доказе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Обрада података (рачуноводствено-књиговодствени
послови) за установе чији је оснивач Скупштина
града
за рад у Градској управи за друштвене делатности, на
одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, економска, економско-комерцијална, финансијска, култура и јавно информисање или правно-биротехничка и ДСЗ, 1 година радног стажа и положен државни стручни испит. Поред посебних услова, кандидат мора да
испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним
органима: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу, да поседује општу здравствену способност. Пријаве
на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Порески инспектор канцеларијске контроле
на одређено време од 3 месеца

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

КРУШЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5
тел. 037/712-643

Начелник Општинске управе Трстеник
на пет година

Заменик начелника Општинске управе Трстеник
на пет година

Подршка запошљавању
особа са инвалидитетом
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УСЛОВИ: Кандидати за оба радна места треба да испуњавају услове
из члана 54 Закона о локалној самоуправи: завршен правни факултет,
положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства
у струци. Поред посебних услова, кандидати треба да испуњавају и
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да
су држављани Републике Србије; да имају општу здравствену способност; да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Пријаве на оглас са документацијом којом се потврђује испуњеност тражених услова, подносе се Општинском већу Општине Трстеник, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

18252 Мерошина, Цара Лазара 17

Матичар

на одређено време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста; положен државни стручни испит; положен матичарски испит; једна година
радног искуства.

Послови планирања и извршења буџета

на одређено време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста; положен државни стручни испит; једна година радног искуства.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и услове 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 су држављани РС; да су пунолетни; да имају општу здравствену способност; да имају прописану стручну спрему; да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну
од најмање 6 месеци или кажњиво дело које их чини неподобним за
обављање послова у државном органу; да испуњавају и друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији
радних места у органу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

НОВИ СА Д
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
21480 Србобран, Трг слободе 2
тел. 021/730-020
е-mail: srbobran@eunet.rs

Грађевински инспектор
УСЛОВИ: VI/1, VII степен стручне спреме, виша грађевинска школа,
грађевински или архитектонски факултет, пет година радног стажа и
радно искуство три године, положен стручни испит. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење о некажњавању (уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу), фотокопију радне књижице и
потврду о радном искуству. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „За оглас“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
е-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

Виши референт за административне послове

у Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу
и локалну самоуправу, на одређено време до повратка
привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, општа здравствена способност, да је лице пунолетно, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
образовање стечено у средњој школи, радни стаж у струци од најмање
три године и положен државни стручни испит, знање страног језика
или језика мањинске националне заједнице, основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) и пробни рад од три месеца.
Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси покрајински
секретар за међурегионалну срадњу и локалну самоуправу. Рок за подношење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
када оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у

Бесплатна публикација о запошљавању

огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 23. октобра 2014.
године, а истиче 30. октобра 2014. године.
Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла
Пупина 16, 21000 Нови Сад.
Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Душанка Зељковић, самостални стручни сарадник II за правне послове, бројеви телефона: 021/4874-893, 021/4874 816.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно
навести тачну адресу становања и контакт телефон; CV - радна биографија; уверење о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); уверење МУП-а да кандидат није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу; доказ о стручној спреми према условима радног
места (оригинал или оверена фотокопија дипломе); доказ о основној
оспособљености за рад на компјутеру (ECDL START); доказ о положеном државном стручном испиту; доказ о радном стажу у струци; фотокопија радне књижице; фотокопија личне карте.
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско
уверење о општој здравственој способности, не старије од 6 месеци.

НОВИ ПА ЗАР
ГРАД НОВИ ПАЗАР
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИЗВОРНЕ И
ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2
тел. 020/316-467

Радник обезбеђења

на одређено време од 12 месеци, за рад у Одсеку за
обезбеђење, у Одељењу за техничке и помоћне послове,
обезбеђење и возни парк
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња школска спрема, шест месеци радног искуства. Поред
општих услова, кандидати морају испуњавати и посебне услове, а
доказ о томе поднеће на адресу: Стевана Немање 2, са назнаком: „За
Градску управу за изворне и поверене послове у Новом Пазару“, са
следећим прилозима: диплома о завршеној школској спреми, доказ о
радном искуству у струци, радна књижица, уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге
рођених, уверење о здравственом стању (не старије од шест месеци),
уверење да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу (издато након
објављивања овог огласа). Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Одлуку о избору између
пријављених кандидата доноси начелник Градске управе за изворне и
поверене послове, у року од 15 дана од дана истека рока за оглашавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПАНЧЕВО
ДОПУНА ОГЛАСА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

У огласу објављеном 15.10.2014. године у публикацији
„Послови“, услед техничке грешке изостављени су посебни
услови за радно место: административни радник у Комуналној полицији - посебни услови: средња стручна спрема - IV
степен, 3 године радног искуства и познавање рада на рачунару.

Национална служба
за запошљавање
22.10.2014. | Број 592 |
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ПОЖ АРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/539-651

Послови спровођења планова

за рад у Одељењу за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе Града Пожаревца, на одређено време ради
замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: висока стручна спрема - архитектонски факултет - VII степен, дипл. инжењер архитектуре, 1 година радног искуства, положен државни стручни испит. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Кандидати подносе: пријаву на оглас, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, лекарско уверење, доказ о прописаној стручној спреми, доказ да лице није
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државним органима. Избор кандидата извршиће се у року
од 15 дана од дана истека рока за оглашавање. Пријаву са документацијом поднети на адресу: Градска управа Града Пожаревца, Дринска
2, 12000 Пожаревац. Ближа обавештења у вези са огласом могу се
добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр. 38 и на
број телефона: 012/539-651.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Српских владара 159
тел. 012/326-081

Тужилачки сарадник
са звањем саветника

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен правосудни испит, најмање 3 године радног искуства у правној струци, познавање рада
на рачунару. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава
и услове за заснивање радног односа прописане Законом о раду. Уз
пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеном правном факултету
у трајању од 4 године, потврду о положеном правном испиту, потврду о радном искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење да се против њега не води кривични поступак
(уверење о здравственој способности приложиће кандидати који уђу
у ужи избор). Рок за подношење пријаве на оглас са кратком биографијом и одговарајућом документацијом је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са
биографијом и доказима о испуњавању услова поднети на адресу:
Основно јавно тужилаштво у Петровцу на Млави, Српских владара
159, лично или препорученом пошиљком, са назнаком: „За конкурс“
и назив радног места за које се конкурише. Лице задужено за давање
обавештења је Мирјана Дичић, ВФ Основног јавног тужиоца у Петровцу на Млави, број телефона: 012/326-081.
Напомена: Стручна способност, знање и вештине кандидата за наведено радно место конкурсна комисија ће проверити усмено, на основу
обављеног разговора (датум разговора биће накнадно одређен, о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени). Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве, непотпуне и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази конкурсна комисија ће одбацити закључком.

ПРОКУПЉЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - БЛАЦЕ
18420 Блаце, Светог Саве 4
тел. 027/371-042

Административно-финансијски послови, шеф
рачуноводства
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: VII или VI степен стручне
спреме, завршене основне струковне студије, основне академске студије и студије другог степена економског смера, са стеченим стручним
звањем из области рачуноводства, 1 година радног искуства у стру-
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ци. Кандидати уз пријаву прилажу оригинал или оверену фотокопију:
дипломе о одговарајућој стручној спреми, доказа о радном искуству,
уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, уверења
да нису кривично гоњени и осуђивани за кривично дело на безусловну
казну затвора у трајању дужем од 6 месеци, изјаву да су здравствено
способни за послове за које подносе пријаву. Изабрани кандидат пре
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које заснива радни
однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

Стручни сарадник на пружању услуга у локалној
заједници
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: VII степен стручне спреме, основне академске студије или студије другог степена из социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије, дефектологије или
специјалне педагогије, да поседује лиценцу за обављање основних
стручних послова у социјалној заштити у складу са законом и другим
прописима којима се уређује социјална заштита. Кандидати уз пријаву
прилажу оригинал или оверену фотокопију: дипломе о одговарајућој
школској спреми, лиценце за обављање основних стручних послова
издате од Коморе социјалне заштите, уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, уверења да нису кривично гоњени и
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању
дужем од 6 месеци, изјаву да су здравствено способни за послове за
које подносе пријаву. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у року, са њим се неће
закључити уговор о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

СУБОТИЦА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

Секретар Секретаријата за локални економски
развој, привреду, пољопривреду, комуналне послове
и заштиту животне средине
УСЛОВИ: Посебни услови које кандидати треба да испуњавају: стечено високо образовање из области економских, правних или биолошких наука или у пољу техничко-технолошких наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, са најмање
пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит.
Поред посебних услова, кандидати треба да испуњавају и следеће
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима:
да су држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају општу
здравствену способност, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које их чини неподобним за обављање послова у државном органу.
ОСТАЛО: Пријаве на оглас са доказима о испуњавању свих горенаведених услова за заснивање радног односа, кандидати подносе поштом
на адресу: Градска управа Суботица (Пријава на оглас), Трг слободе
1 или лично у Градски услужни центар Града Суботице, приземље,
Трг слободе 1. Документацију којом се доказује испуњеност услова из
огласа кандидати подносе у оригиналу или као оверене фотокопије
или ће се у противном сматрати да им је пријава непотпуна. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити узете у обзир приликом одлучивања о избору кандидата. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања.
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Администрација и управа

ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

Извршилац за пословне просторе
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области правних или економских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, са најмање једном годином радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред
посебних услова, кандидати треба да испуњавају и следеће услове
из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да су
држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају општу здравствену способност, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их
чини неподобним за обављање послова у државном органу.
ОСТАЛО: Пријаве на оглас са доказима о испуњавању свих горенаведених услова за заснивање радног односа, кандидати подносе поштом
на адресу: Градска управа Суботица (Пријава на оглас), Трг слободе
1 или лично у Градски услужни центар Града Суботице, приземље,
Трг слободе 1. Документацију којом се доказује испуњеност услова из
огласа кандидати подносе у оригиналу или као оверене фотокопије
или ће се у противном сматрати да им је пријава непотпуна. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити узете у обзир приликом одлучивања о избору кандидата. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања.

ЗАЈЕЧАР
УСТАНОВА „ГИТАРИЈАДА ЗАЈЕЧАР“
19000 Зајечар, Светозара Марковића 19

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за избор директора треба да испуњава следеће
услове утврђене Статутом Установе „Гитаријада“: стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године
из области друштвених наука; три године радног искуства у области
којом се установа културе претежно бави; да се против кандидата не
води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за обављања дужности
директора; држављанство Републике Србије. Приликом избора кандидата за директора, Управни одбор ће ценити и следећа допунска
знања и способности: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвених наука;
радни стаж на пословима управљања организацијама у области културе; познавање пословања организација у области делатности којом
се установа бави и управљања њиховим ресурсима; искуство у управљању средствима, људским и осталим ресурсима; искуство у иницирању, организацији, реализацији и обезбеђењу средстава за пројекте;
познавање нових технологија и њихове примене у пројектима и активностима институција културе; способност комуникације са јавношћу.
Поред допунских знања и способности, Управни одбор ће ценити и да
ли је образовно-научно или образовно-уметничко поље у оквиру кога
је стечено високо образовање кандидата примерено делатности установе за коју кандидат конкурише за директора, пословима у оквиру
утврђене делатности установе и друго. Директор се именује на период
од четири године. Сваки кандидат који је заинтересован за учешће
на конкурсу може писаним путем затражити од установе за чијег се
директора номинује, општу документацију ради учешћа на конкурсу.
Општа документација обухвата: завршни рачун установе са билансом
успеха и билансом стања за претходну годину, финансијски и програмски план за текућу годину, оснивачки акт установе, Правилник о
организацији и систематизацији послова установе који је у примени,
модел уговора о раду директора, податак о висини плате директора
установе. Конкурсна пријава за избор кандидата за директора треба
да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, податке о образовању и дужини радног стажа и податке о
посебним областима знања. Уз пријаву на конкурс прилажу се следећи
докази: предлог програма рада и развоја установе за период од четири године; оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној
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спреми; оверену копију радне књижице или потврду послодавца; биографију кандидата која мора да садржи елементе који доказују стручност, допунска знања и способности са кратким прегледом остварених
резултата у раду; уверење да кандидат није правноснажно осуђиван;
уверење - не старије од шест месеци, да се против кандидата не води
истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела
која се гоне по службеној дужности; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; изјаву кандидата да је
упознат са општом документацијом установе. Докази се подносе у оригиналу или у овереним копијама. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања, а благовремена је свака пријава која је примљена у овом року. Рок почиње да тече од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“, односно од 22.10.2014. године. Пријаве на
конкурс подносе се на адресу установе, са назнаком: „За јавни конкурс
- избор директора Установе Гитаријада Зајечар“. Пријаве се подносе
у затвореним ковертама - поштом или лично (сваког радног дана, од
07,30 до 15,30 сати) у просторијама установе. Поступак избора спроводи Управни одбор Установе Гитаријада. У изборном поступку врши се
оцена стручне оспособљености, знања и вештина кандидата на основу усмене провере (разговора), оценом приложене документације и
оценом стручних организационих и других способности неопходних за
успешно обављање послова директора. Непотпуне и неблаговремене
пријаве на конкурс, Управни одбор неће разматрати. Потпуна пријава је свака пријава која садржи доказе из конкурсне документације.
Управни одбор ће у року од 30 дана од дана завршетка конкурса, извршити избор кандидата и предлог достави оснивачу. Оснивач именује
директора установе, на основу предлога Управног одбора. Решење
оснивача о именовању директора објављује се у „Службеном листу
града Зајечара“.

ЗРЕЊАНИН
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА НОВИ БЕЧЕЈ
23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 9

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за заснивање радног односа
прописане чланом 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001,
39/2002, 49/2005 и 79/2005): да је држављанин РС, да је пунолетан, да
има општу здравствену способност, 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. Кандидат мора да испуњава услове прописане Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Народној
библиотеци Нови Бечеј: VII степен стручне спреме и звање: дипломирани филолог језика и књижевности, дипломирани библиотекар
- информатичар, најмање 5 година радног искуства, предност имају
кандидати са положеним стручним испитом за обављање послова у
библиотечкој делатности, кандидат је дужан да приложи програм рада
и развоја установе као саставни део документације. Оглас је отворен
15 дана од дана објављивања. Пријаву на оглас са доказима о испуњавању услова поднети Библиотеци, са назнаком: „За оглас за директора“ или лично предати у Народној библиотеци Нови Бечеј. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

23272 Нови Бечеј, Петра Драпшина 6

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба
да испуњава и следеће посебне услове: да је стекао високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајућуи академски, односно стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких
наука, односно стручни назив: дипломирани социјални радник, да је
држављанин Републике Србије, најмање 5 година радног искуства у
струци, да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак, да поседује организаторске способности. Уз пријаву кандидат је
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Трговина и услуге
дужан да достави доказе о испуњавању потребних услова: оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду о
радном стажу, уверење о држављанству, уверење о здравственој способности (прилаже само изабрани кандидат - накнадно), уверење да
није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак. Кандидат уз прописану конкурсну документацију подноси и програм рада
за мандатни период на који се врши избор. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу: Центар за социјални рад Општине Нови Бечеј, 23272
Нови Бечеј, Петра Драпшина 6, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Трговина и услуге
ПРОИЗВОДНО-ТРАНСПОРТНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „САНИ“ ДОО ШАБАЦ

на е-mail: оffice@vinprodukt.rs. Јављање кандидата на број телефона:
063/378-821, контакт особа: Снежана Васић.

Радник у производњи на ексцентар преси
2 извршиоца

Опис послова: радник у производњи на ексцентар преси који врши
опкрајање, сечење и савијање лима у производњи окова за намештај.
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, металске струке, рад у сменама. Заинтересовани кандидати треба да проследе радне биографије
на е-mail: оffice@vinprodukt.rs. Јављање кандидата на број телефона:
063/378-821, контакт особа: Снежана Васић.

СТР „АЛГА“

11080 Земун, Првомајска 8

Продавац

11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 10б/нп лок. 7
тел. 011/311-99-13, 063/232-435

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

Комерцијалиста

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у било ком занимању,
пожељно радно искуство. Заинтересовани кандидати могу заказати
разговор на број телефона: 065/8309-419, у року од 10 дана од дана
објављивања.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске струке, пожељно радно
искуство 6 месеци у велепродаји на пословима продавца или административног радника (није пресудно), возачка дозвола „Б“ категорије,
пробни рад 3 месеца.

MARY FAST FOOD

25000 Сомбор, Арсенија Чарнојевића 10
тел. 062/8586-184
e-mail: milicasn@sbb.rs

Припремач брзе хране
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, пекар; IV степен стручне спреме, производња хлеба, пецива и тестенине; III степен стручне спреме,
кувар једноставних јела; IV степен стручне спреме, кувар.

Продавац
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, продавац, продавац пице, пите,
сендвича и гироса.
OСТАЛО: oсновна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer,
Оutlook), енглески језик - почетни ниво, рад у сменама, обезбеђена исхрана, пробни рад 1 месец, пожељно радно искуство. Рок за
пријављивање је до попуне радних места.

11000 Београд, Пљевљанска 2б
тел. 011/3045-460

Комерцијалиста за продају потрошног материјала
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар графичарске технологије; IV степен стручне спреме, машиниста равне штампе - офсет;
VI степен стручне спреме, комерцијалиста; потребно знање основне
информатичке обуке (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); енглески
језик - виши или конверзацијски ниво; немачки језик - виши или конверзацијски ниво; поседовање возачке дозволе „Б“ категорије; радно
искуство у комерцијали и продаји штампарских материјала 3 године.
Заинтересовани кандидати пријаве за запослење могу послати на
е-mail: info@heidelberg.rs до 30.10.2014. године.

„МИНГ КОВАЧНИЦА“ АД

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб
е-mail: bojan.milosevic63@gmail.com

Контролор машинске обраде

СТР „МАКСИМ“

на одређено време
3 извршиоца

Продавац

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, машинске струке, знање
рада на рачунару, пожељно радно искуство. Рок за пријављивање је 30
дана. Лице за контакт: Бојан Милошевић, број телефона: 063/457-478.

11000 Београд, Максима Горког 34
тел. 065/8191-807
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању; обавезно
радно искуство на деликатесу, рад на фискалној каси. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за
пријављивање је 30 дана од дана објављивања.

СЗМР „ВИН ПРОДУКТ“

11000 Београд, Авалска 22 - Мали Мокри Луг
тел. 063/378-821
е-mail: оffice@vinprodukt.rs

Полирац

3 извршиоца

Опис послова: рад на завршној обради метала - израда окова за
намештај.
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, металске струке, рад у сменама. Заинтересовани кандидати теба да проследе радне биографије
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„МИНГ КОВАЧНИЦА“ АД

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб
е-mail: pravnik@mingbgd.com

Брусач

за рад на брусилици и на оштрењу тоцила, на одређено
време
3 извршиоца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, машинске или техничке
струке. Рок за пријављивање је 15 дана. Контакт телефон: 063/480923.

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

„НОМИС“ ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 81
тел. 021/6742-224
е-mail: nomis@open.telekom.rs

Тесар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању тесар, потребно је
да је лице самостално у раду. Јављање кандидата на број телефона:
021/6742-224.

Столар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, столар за монтажу, оправке и одржавање, потребно је да је лице самостално у раду, пробни рад 1 месец.
Јављање кандидата на број телефона: 021/6742-224.

SZR „BIO DESIGN“

21000 Нови Сад, М. Антића 7
тел. 021/6617-472
е-mail: bio1.@sbb.rs

Шнајдер

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, шивач текстила за шивење и
опшивке намештаја, тапетар са искуством.

Столар

на одређено време 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, столар за монтажу, оправке и одржавање, израда намештаја од масива и плочастог материјала, утовар,
транспорт и монтажа намештаја, потребно радно искуство.

Тапетар

УСЛОВИ: I степен, помоћник маникира - педикира; III степен, педикир;
IV степен, козметичар; рад на одређено време; радно искуство: небитно; рад у сменама, пробни рад 1 месец. Директно упућивање кандидата према договореним терминима за разговор, јављање кандидата на
број телефона: 063/7348-231, достављање радних биографија на увид
- на разговору за посао.

„СТИЛО“ ДОО

21000 Нови Сад, Хаџи Рувимова 58
тел. 021/456-954
е-mail: stilo@neobee.net

Радник на монтажи и демонтажи
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар, столар за монтажу,
оправке и одржавање; потребан је радник на монтажи и демонтажи
полица, штендера, припремање робе за купце, испорука робе, пробни
рад 1 месец, возачка дозвола „Б“ категорије. Јављање кандидата на
број телефона: 021/450-954, достављање радних биографија на увид.
Рок за пријављивање је 29.10.2014. године.

„FRESH LIFE“ DОО

24000 Суботица, Марка Орешковића 29
тел. 061/2316-124

Комерцијалиста
7 извршилаца

УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне спреме, гимназија или екомомска струка. Заинтересовани кандидати све информације могу добити
на горенаведени број телефона. Рок за пријем пријава 30 дана.

Грађевинарство и индустрија

на одређено време 3 месеца
4 извршиоца

„VOGEL & NOOT АGROSRB“ AD

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, тапетар за израду тапацираног
намештаја, припрема материјала за дораду.

Пословођа производње у машинској обради

ОСТАЛО: Пријаве за запослење слати мејлом на горенаведену адресу,
јављање кандидата на бројеве телефона: 063/564-648 или 021/461116.

Опис послова: организација рада у машинској обради резањем, монтажи, термичкој обради, пескирници, алатници и припреми материјала,
старање о благовременом и квалитетном извршавању задатака и правилној примени прописане технологије, организовање контроле, руковођење групом од 30 до 40 радника.

„СОВАДИС“ ДОО

21203 Ветерник, Соње Маринковић 18/3
тел. 061/6207-972
е-mail: sovadisdoo@gmail.com

Продавац

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању: продавац, основна
информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), пробни
рад 1 месец. Слање пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата
на број телефона: 061/6207-972, лице за контакт: Веселин Радосављевић.

STUDIO LEPOTE
„LA VIDA DЕ ЕLА“

26000 Панчево, Цара Душана 10А
тел. 063/7348-231

Педикир - маникир
2 извршиоца

Опис послова: пружање козметичарских услуга: педикир - маникир,
депилација, масажа.

Бесплатна публикација о запошљавању

Нови Бечеј, Куманачки пут 5

УСЛОВИ: VI степен, машински инжењер, радно искуство 2 године. Посебна знања и вештине: пожељно познавање: мађарски језик
- почетни ниво, немачки језик - почетни ниво, рад на рачунару, на
одређено време 3 месеца са могућношћу преласка на неодређено
време, рад у сменама и ноћни рад, обезбеђен превоз и исхрана (или
накнада). Слање пријава за запослење поштом или на e-mail: mira.
radivojevic@vogel-noot.net.

Пословођа производње у заваривању, пресерају и
фарбари
Опис послова: организација рада целина: заваривање, пресерај, фарбара, распоређивање послова на извршиоце, старање о благовременом и квалитетном извршавању задатака и правилној примени технологије рада, организовање контроле, давање предлога за решавање
проблема, руковођење групом од 30 до 40 радника.
УСЛОВИ: VI степен, машински инжењер, радно искуство 2 године, посебна знања и вештине: пожељно познавање: мађарски језик
- почетни ниво, немачки језик - почетни ниво, рад на рачунару, на
одређено време 3 месеца са могућношћу преласка на неодређено време, рад у сменама и ноћни рад, обезбеђен превоз и исхрана (или накнада).
Слање пријава за запослење поштом или на e-mail: mira.radivojevic@
vogel-noot.net.
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Грађевинарство и индустрија / Mедицина

„ПРОГРЕС“ АД

11400 Младеновац, Савића млин 14
тел. 011/8231-762
е-mail: mps.progres@open.telekom.rs

Извршни директор привредног друштва
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, машински факултет, факултет
организационих наука, минимум 5 година радног искуства на истим
или сличним пословима, познавање МS Оffice или неког другог одговарајућег пакета, пожељно познавање немачког или енглеског језика.
Задаци и обавезе: пословни и радни задаци условљени овлашћењима,
обавезама и одговорностима директора друштва у складу са позитивним законским прописима, Статутом и другим општим актима, пословни и радни задаци које из своје надлежности пренесу Одбор директора и Скупштина друштва, пројектовање и вођење пословне политике
друштва.

Руководилац производње
УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме, машински факултет, минимум
5 година радног искуства на истим или сличним пословима, пожељно
познавање немачког или енглеског језика.
Задаци и обавезе: рад по налогу непосредног извршиоца, руководи
радом у производњи (организација, контрола и координација рокова
и радних задатака), даје посао радницима и врши распоред по радним местима, организује благовремено требовање материјала за радна места, доставља техничку документацију на радна места, сарађује
са контролом око постизања квалитета, сигнализира које су позиције
готове ради предаје у магацин готових производа.

Машински техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машинска школа са искуством на
истим или сличним пословима, познавање МS Оffice или неког другог
одговарајућег пакета.
Задаци и обавезе: рад по налогу непосредног извршиоца, ради на
отварању налога за одређене производе, планира и терминира њихову израду, наручује материјал, прати степен завршености производа
кроз производњу и прати затварање налога.

Заваривач

2 извршиоца

УСЛОВИ: НК, II, III степен стручне спреме, минимум 2 године радног
искуства на пословима заваривања.
Задаци и обавезе: обавља послове по налогу непосредног руководиоца, заваривање делова електролучним заваривањем, заваривање и
сечење аутогеним апаратом, чишћење заварених површина од прскотина.

Сајмови запошљавања

Mедицина
ЗУ АПОТЕКА „ЗЛАТНИ ЛАВ“
25000 Сомбор, Париска 6
тел. 025/462-555
e-mail: zlatnilav@sbb.rs

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, за рад у апотеци у Оџацима, са
познавањем рада на рачунару и положеним стручним испитом за
лиценцу. Рок за пријављивање је до попуне радног места. Пријаве слати на горенаведену адресу или мејлом.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/6660-466

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; специјализација из ортопедске хирургије и трауматологије; десет година специјалистичког стажа у струци по положеном специјалистичком испиту; научно звање
магистра или доктора медицинских наука или завршен економски
факултет и специјализација из области менаџмента у здравству или
завршен правни факултет и специјализација из области менаџмента
у здравству; десет година радног стажа на пословима руковођења у
здравственој делатности и звање доктора наука. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: доказ о стручној спреми, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену
фотокопију дипломе о стеченом научном звању магистра или доктора
наука, потврду о положеном специјалистичком испиту за лица медицинске струке, доказ о завршеној едукацији из области здравственог
менаџмента за лица немедицинске струке, доказ о радном искуству у
струци, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице
или потврда послодавца), извод из матичне књиге рођених, биографију са адресом и контакт телефоном, предлог плана рада и развоја
Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ за мандатни
период од 4 године. Наведена документа не смеју бити старија од шест
месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног
органа. Пријаве слати на наведену адресу Института, са назнаком:
„Пријава на конкурс за директора“. Пријаве са непотпуном документациојом или које нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања.

ОПШТА БОЛНИЦА

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

Интерниста

на одређено време, за рад у Општој болници, у Служби за
интерну медицину

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: завршен медицински факултет, завршена специјализација из интерне медицине и
да поседују лиценцу. Уз пријаву на оглас кандидати прилажу доказе о
испуњавању услова у оригиналу или у овереном препису: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ да се против
кандидата не води истрага и кривични поступак. Непотпуна и неблаговремено достављена документа неће се разматрати. Пријаве се подносе на адресу болнице, са назнаком: „За јавни оглас“.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО

12240 Кучево, Жике Поповића 48

Медицински техничар

на одређено време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен, општег смера, положен стручни испит. Потребна документација: пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној
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Mедицина
спреми, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија која не
може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал
или фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење из суда (не старије
од 6 месеци).

Технички секретар и архивар

на одређено време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена средња школа - IV степен, економски смер, гимназија, сертификовано знање рада на рачунару. Потребна документација: пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија
дипломе о стеченој стручној спреми, оверена фотокопија уверења о
положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија која не може бити старија од 6 месеци), уверење
о држављанству (оригинал или фотокопија, не старија од 6 месеци),
уверење из суда (не старије од 6 месеци).
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаву са биографијом и потребном документацијом
доставити на адресу: Дом здравља Кучево, Жике Поповића 48, са назнаком: „Пријава на оглас за радно место _______________ под редним
бројем ______“.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Братства и јединства 135

Медицински техничар за фактурну службу

за рад у Општој болници Пожаревац, ради замене
привремено одсутне запослене због породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребна је и
завршена средња медицинска школа - општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које
радно место се кандидат пријављује, доставити: оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) - општи
смер, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.
Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену
фотокопију лиценце.

Фармацеутски техничар

за рад у Општој болници Пожаревац, ради замене
привремено одсутне запослене због породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребна је и
завршена средња медицинска школа - фармацеутски техничар (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести
за које радно место се кандидат пријављује, доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен)
- фармацеутски техничар, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту.

Лекар опште медицине

за рад у Служби дијализе у Општој болници Пожаревац,
ради замене привремено одсутне запослене због
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребан је и
завршен медицински факултет (VII степен/мастер студије) и положен
стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно
место се кандидат пријављује, доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету (VII степен/мастер студије) и
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију
лиценце.

Виши физиотерапеут

за рад у Служби физикалне медицине и рехабилитације
у Општој болници Пожаревац, ради замене привремено
одсутне запослене због породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета

пеут/струковни физиотерапеут и положен стручни испит. Уз пријаву у
којој је потребно навести за које радно место се кандидат пријављује
доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/струковној
медицинској школи, смер виши/струковни физиотерапеут (VI степен) и
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију
лиценце.

Виши радиолошки техничар

за рад у Служби радиологије у Општој болници Пожаревац,
ради замене привремено одсутне запослене због
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребна је и
завршена виша/струковна медицинска школа, смер виши радиолошки
техничар/струковни медицински радиолог и положен стручни испит.
Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се кандидат пријављује, доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеној
вишој/струковној медицинској школи, смер виши/струковни медицински радиолог (VI степен) и оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Медицински техничар - сестра

за рад у Служби ортопедије у Општој болници Пожаревац,
ради замене привремено одсутне запослене због
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребна је и
завршена средња медицинска школа - општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које
радно место се кандидат пријављује, доставити: оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) - општи
смер и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.
Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену
фотокопију лиценце.

Лекар опште медицине

за рад у Служби продужене неге у Општој болници
Пожаревац, ради замене привремено одсутне запослене
због дужег боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребан је и
завршен медицински факултет (VII степен/мастер студије) и положен
стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно
место се кандидат пријављује, доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету (VII степен/мастер студије) и
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију
лиценце.
ОСТАЛО: Уз пријаву у којој је потребно навести за које радно место се
кандидат пријављује доставити, поред доказа наведених у условима за
то радно место, и: кратку биографију са адресом и контакт телефоном,
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију
(не старије од шест месеци). Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са документацијом доставити на адресу болнице.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребна је и
завршена виша/струковна медицинска школа, смер виши физиотера-
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Mедицина

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“

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

Медицинска сестра - техничар

Оператер за третман медицинског отпада у Центру за
хигијену и хуману екологију

на одређено време, са положеним стручним испитом, до
повратка медицинске сестре са боловања

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона
и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, 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 ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 2
е-mail: dzspazova@gmail.com

Стоматолошка сестра - техничар

за рад у Служби стоматолошке здравствене заштите,
Одељење за превентивну и дечију стоматологију, на
одређено време од три месеца
2 извршиоца

Опис послова: врши пријем и тријажу пацијената, асистира стоматологу при извођењу стоматолошких интервенција, спроводи здравствено-васпитни рад у области стоматологије, у складу са налогом стоматолога користи потребне медицинске апарате и стара се о исправности
истих, врши стерилизацију инструмената, води медицинску евиденцију
и документацију, саставља периодичне статистичке извештаје, врши
наплату партиципације и наплату здравствених услуга које се не пружају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, обавља и
друге послове у домену своје стручне спреме по налогу непосредног
руководиоца, односно директора.
УСЛОВИ: Општи и посебни услови за обављање послова: IV степен
стручне спреме, завршена средња медицинска школа, смер стоматологије и положен стручни испит, здравствена способност за рад на
радним местим са повећаним ризиком према Акту о процени ризика,
познавање рада на рачунару. Поред радног искуства стеченог при
обављању обавезног приправничког стажа, није неопходно радно
искуство након положеног стручног испита. Радно време износи 37
сати недељно (скраћено радно време). Заинтересовани кандидати уз
пријаву подносе: оверену фотокопију завршене средње медицинске
школе, смер стоматологије, оверену фотокопију потврде о положеном
стручном испиту, потврду о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите - уколико има
радно искуство; кратку биографију, оверену фотокопију лиценце (уколико поседује радно искуство). Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

Радник на одржавању апарата

за рад у Служби за хемодијализу, на одређено време од
три месеца, уз могућност заснивања радног односа на
неодређено време

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша школа техничке
струке или IV степен стручне спреме, завршена средња школа техничке струке, општа здравствена способност. Заинтересовани кандидати
уз пријаву подносе: оверену фотокопију више школе техничке струке
или оверену фотокопију средње школе техничке струке, кратку биографију, пожељно - доставити потврду о радном искуству на истим
или сличним пословима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу Дома здравља.

www.nsz.gov.rs
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на одређено време од 24 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња школа, занимање: хемијско-технолошки техничар или лабораторијски техничар за
физику и важећа возачка дозвола за управљање возилом „Б“ категорије. Учесници на расписаном огласу дужни су да приложе следећу
документацију: потписану пријаву на оглас, доказ о стручној спреми и
доказ о поседовању важеће возачке дозволе за управљање возилом
„Б“ категорије. Фотокопије докумената морају бити оверене, документација не старија од 6 месеци. Пријаве слати на горенаведену адресу.

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

Стручни сарадник за правне послове

на одређено време ради замене раднице на боловању

УСЛОВИ: завршен правни факултет - VII/1 степен стручне спреме, радно искуство у јавним набавкама, познавање рада на рачунару (основни
пакет МS Оffice и Windows окружење). Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, фотокопију дипломе
о завршеној школи, доказ о радном искуству у јавним набавкама и
фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Као докази о испуњавању услова огласа прилажу се
фотокопије одговарајуће документације. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Молбе се предају поштом или у архиви
Дома здравља, III спрат, соба бр. 15, од 07,00 до 15,00 часова. Обавештења о избору кандидата биће објављена на сајту Дома здравља.
По завршетку огласа предата документа неће се враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ
16210 Власотинце
тел. 016/875-130

Доктор медицине

на одређено време, за рад у Служби опште медицине у
огранку Црна Трава, до повратка раднице са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати
треба да испуњавају и следеће услове: VII степен, завршен медицински факултет и положен стручни испит.

Виши физиотерапеут

на одређено време - једна година, до повратка одсутног
радника

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа
физиотерапеутског смера и положен стручни испит.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог
становништва, на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме, завршена средња медицинска школа - општег смера и положен стручни испит.
ОСТАЛО: Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о
положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених - венчаних, биографију са адресом, телефоном. Приликом заснивања радног
односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које заснива радни однос.
Молбе се предају Служби за правне послове Дома здравља Власотинце, Моше Пијаде 2.
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Mедицина / Пољопривреда

„БЕТАНИЈА“
УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА
24000 Суботица, Аксентија Мародића 62
тел. 021/6434-940
е-mail: stevanppavkov@gmail.com

Физиотерапеут
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, физиотерапеутска сестра, положен стручни испит, пробни рад 2 месеца. Место рада: Петроварадин. Јављање кандидата на бројеве телефона: 021/6434-940 или
063/523-328, лице за контакт: Стеван Павков. Рок за пријављивање je
31.10.2014. године.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

11000 Београд, Кнез Данилова 16

Оглас објављен 15.10.2014. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: виша медицинска сестра,
на одређено време до повратка одсутне запослене. УСЛОВИ:
завршена виша медицинска школа - општи смер, положен
стручни испит - VI степен стручне спреме.

„UNION HEALTH“
ТЕРАПИЈСКИ ЦЕНТАР
ЗА ПРП, АД(Х)Д, АДД ЛОГОПЕДСКИ КАБИНЕТ
11000 Београд, Далматинска 17
тел. 011/3292-172
е-mail: danbg@beotel.net
www.unionhealth.cо.rs

Логопед

са положеним државним испитом и обављеним стажом

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, дипломирани логопед, са положеним државним испитом и обављеним стажом. Пријаве слати на горенаведену адресу или на мејл.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД

(претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...).
Пријаве се предају лично или поштом на адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем медицинске сестре - техничара на
Одељењу абдоминалне и ендокрине хирургије и медицинска сестра
- техничар Одељења васкуларне и грудне хирургије“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

„ЗЛАТНИ ЛАВ“
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - АПОТЕКА
25000 Сомбор, Париска 6

Дипломирани фармацеут
за рад у Апатину

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - VII/1 степен, пожељан положен
државни (стручни) испит. Заинтресовани канидидати могу послати
радне биографије на e-mail: zlatnilav@sbb.rs. Конкурс је отворен до
попуне радног места.

Пољопривреда
ОPPОRTUNITY BANKA АD
21000 Нови Сад

Саветник за клијенте (за пољопривреду)

због ширења пословне мреже тражимо квалификоване
кандидате за радно место у Пожаревцу

УСЛОВИ: минимум диплома средње школе (пожељно пољопривредног смера), пожељно је радно искуство на пословима продаје, спремност за рад на терену, оријентисаност ка остваривању постављених
циљева, аналитичан и систематичан приступ послу, комуникативност и
спремност за тимски рад, возачка дозвола „Б“ категорије и коришћење
сопственог аутомобила. Дужности и одговорности: стална аквизиција
нових и развијање сарадње са постојећим клијентима банке, израда
кредитних анализа и процена кредитне способности регистрованих
пољопривредних газдинстава, активна брига о отплати кредита, реализација постављених планова и извештавање менаџмента филијале.
Нудимо: професионалну обуку и усавршавање, стимулативне зараде,
стално запослење. Уколико испуњавате наведене услове, пошаљите
пријаву најкасније до 31.10.2014. године на e-mail: zaposlenje@оbs.rs.
Биће контактирани само кандидати који буду ушли у ужи избор.

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу абдоминалне и ендокрине хирургије Службе
опште дечје хирургије стационара на Клиници за дечју
хирургију

Медицинска сестра - техничар

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА

Одељења васкуларне и грудне хирургије Службе опште
дечје хирургије стационара Клинике за дечју хирургију

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају опште услове прописане законом,
као и следеће посебне услове: да поседују средњу стручну спрему - IV
степен, завршена средња медицинска школа, смер педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра - техничар, положен стручни
испит, лиценца за рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или у овереној копији, следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад
- лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у именик
коморе, уверење да се против кандидата не води кривични поступак
(уверење суда), уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе), уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге
рођених, фотокопија радне књижице, потврда о запослењу у области
здравствене заштите деце уколико је кандидат има, кратка биографија
(CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом, пробни рад
од 3 месеца. Рок за подношење пријава је 8 дана. Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење
о здравственој способности за послове које ће обављати. Кандидати
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и 5) овог
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2)
овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1.
тачка 3) овог члана прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа
утврди да не испуњава услове из става 1 овог члана или ако
одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи на захтев директора.

Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Наставник у звање ванредног или редовног
професора за ужу научну област Неурологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат медицинских наука; да
кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 7 и ст. 9 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010, 99/14),
као и Статутом Факултета за избор у звање ванредног или редовног
професора.

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу научну област Соматопедија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат дефектолошких наука;
да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 7 и ст. 9 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010, 99/14),
као и Статутом Факултета за избор у звање доцента или ванредног
професора.

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Развојна и педагошка психологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из одговарајуће
области; да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 5 Закона
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о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010, 99/14),
као и Статутом Факултета за избор у звање доцента.

Сарадник у звање асистента за ужу научну област
Соматопедија
на одређено време од три године, са непуним радним
временом до 1/3

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет;
просечна оцена на студијама првог степена најмање 08,00, као и да
кандидат испуњава услове предвиђене чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14) и услове предвиђене Статутом Факултета.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс,
биографија, библиографија (са копијом радова), оверене копије
диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда
надлежног органа да кандидат није под истрагом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс
са свим прилозима подносе се Факултету, на наведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Биологија ћелија и
ткива

на Катедри за биологију ћелија и ткива, у Институту за
зоологију
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Морфологија,
систематика и филогенија животиња

на Катедри за морфологију, систематику и филогенију
животиња, у Институту за зоологију
на одређено време од 5 година

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

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11080 Земун, Цара Душана 262

Директор

на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља кандидат који
има: 1) одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/13) за наставника те врсте школе и подручја
рада, за педагога и психолога, да има дозволу за рад, обуку и положен
испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, односно лице које је стекло одговарајуће високо образовање, и то на студијама другог степена (мастер
академске, 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 које је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 РС; 5) да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под тач. 1, 4 и 5 подносе се
уз пријаву. Доказ из тачке 2 - доставља се пре закључења уговора о
раду, а доказ из тачке 3 - прибавља школа. Испуњеност претходно
наведених услова доказује се достављањем: доказа о држављанству
РС (не сме бити старије од 6 месеци), овереног преписа или оверене фотокопије дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказа о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику), овере-
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ног преписа или оверене фотокопије уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу за наставника, педагога и психолога, потврде да има најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Поред наведеног потребно је доставити: пријаву на конкурс,
радну биографију, оквирни план рада за време мандата. Уверење о
положеном испиту за директора се не прилаже, али је кандидат који
буде изабран за директора школе дужан да исти положи у законском
року. Пријаве се достављају у року од 15 дана од дана објављивања,
искључиво препорученом поштом, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сматраће
се да је одлука органа управљања о избору директора школе донета,
односно да је министар на њу дао сагласност, ако у року од дана достављања одлуке не донесе акт који одбија сагласност. За све додатне информације обратити се секретаријату школе, на број телефона:
011/3167-485.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
11450 Сопот, Кнеза Милоша 8
тел. 011/8251-038

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно високо образовање
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); да кандидати испуњавају
услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву приложити: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству РС - не старије од 6 месеци, диплому о стеченом образовању. Наведена документа се подносе у оригиналу или у
фотокопијама које морају бити уредно оверене. Уверење о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности, а лекарско уверење
подноси изабран кандидат, пре закључења уговора о раду.
Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАНА ГОРАН КОВАЧИЋ“

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

Професор разредне наставе у продуженом боравку
на одређено време преко 60 дана, ради замене одсутне
запослене
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Професор ТО и информатике

на одређено време до краја школске 2014/2015. године, за
8 часова - 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Професор физике

на одређено време преко 60 дана, ради замене одсутне
запослене

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Професор математике

на одређено време преко 60 дана, ради замене одсутне
запослене

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
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ОСТАЛО: одговарајуће образовање - за радно место: професор разредне наставе, дипл. учитељ мастер, мастер учитељ; психичка, физичка и здравствена способност, да лице није правноснажном пресудом
осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, нити се против њега води кривични поступак, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Грчића Миленка 71
тел. 011/2850-779

Наставник физике

са 90% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: услови су предвиђени чланом 120 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања: 1. да кандидат има одговарајуће
образовање у наведеном занимању; 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. Уз пријаву на конкурс доставити: краћу биографију, доказе о испуњености услова који су предвиђени чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања из тач. 1 и 4 - подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из
тачке 2 - пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 - прибавља
Гимназија. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од
8 дана од дана објављивања, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс - наставник физике“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ОШ „МЛАДОСТ“

11070 Нови Београд, Гандијева 99

Спремачица

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: нижа стручна спрема, држављанство Републике Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад на пословима спремачице. Уз пријаву доставити оверене фотокопије тражене документације.

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

Ванредни професор или доцент за уметничку
област Драматургија, наставни предмет: Филмска и
телевизијска драматургија
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет драмских уметности,
дипломирани драматург.

Доцент за уметничку област Филмска и телевизијска
режија, наставни предмети: Филмска режија,
Телевизијска режија, Документарни филм,
Документарни и наменски филм
на одређено време

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

Асистент за уметничку област Филмска и
телевизијска режија, наставни предмети: Филмска
режија и Телевизијска режија
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани филмски и телевизијски редитељ.
ОСТАЛО: важе и други услови за избор наставника и сарадника предвиђени Законом о високом образовању и Статутом ФДУ, према којима
се врши избор кандидата.

22.10.2014. | Број 592 |

23

Наука и образовање

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА
11000 Београд, Добрињска 11/III
тел. 011/2658-439

Истраживач сарадник
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, уписане докторске академске
студије педагогије, област дидактика (приложити фотокопију индекса); звање: истраживач сарадник (приложити одлуку о стицању
звања); знање енглеског језика (приложити потврду о положеном
испиту); радно искуство у научноистраживачкој делатности (приложити фотокопију радне књижице). Писмене пријаве са биографијом
и библиографијом и овереним фотокопијама докумената којима се
доказује испуњеност услова конкурса шаљу се на наведену адресу
Института. Додатна обавештења на број телефона: 011/2658-439, радним данима, од 11,00 до 12,00 часова.

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

Доцент за ужу научну област Информациони системи
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Управљање
производњом и услугама
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука; научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима са рецензијама и
способност за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне области, биографију,
списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област Операциона
истраживања
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука из одговарајуће области коме је прихваћена тема докторске дисертације, који
је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00, смисао за наставни рад. Уз пријаву приложити: биографију, диплому о одговарајућој стручној спреми, потврду о уписаним
докторским студијама, за студенте са завршеним магистарским студијама - потврду о прихваћеној теми докторске дисертације, списак
радова и саме радове.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету. Сви прилози достављају се у електронској форми на CD-у. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 283
тел. 011/2471-099

Професор струковних студија за област
Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа
стручна област Електроенергетика
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смер електроенергетика; докторат техничких наука из области електроенергетике и остали услови из чл. 64 став 3 Закона о високом образовању и чл. 32 став
2 Статута школе.

Сарадник у настави за област Електротехничко
и рачунарско инжењерство, ужа стручна област
Електроника и телекомуникације
на одређено време од 1 године (изборни период)

УСЛОВИ: студент мастер студија и завршене студије првог степена са
укупном просечном оценом најмање осам, добро познавање оперативних система Windows и Linux, добро познавање програмирања за
потребе телекомуникација (Ц, Ц++, Python), пожељно искуство у раду
са софтверски дефинисаним радиом и остали услови из чл. 71 став 1
Закона о високом образовању и чл. 36 став 3 Статута школе.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова за избор у звање
доставити на адресу школе, у року од 8 дана.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Међународно јавно
право
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - правни факултет или факултет политичких наука, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад. Кандидати поред
општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14) и Статута. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење о држављанству РС, извод из матичне
књиге рођених, уверење да није под истрагом (не старије од 6 месеци), диплому, односно уверење о високој стручној спреми, диплому
или уверење о стеченом одговарајућем стручном, академском, односно научном називу, списак научних и стручних радова, као и по један
примерак тих радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима о
стеченом образовању достављају се на горенаведену адресу, у року од
8 дана од дана објављивања. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве
без потребних доказа неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Мије Ковачевића 11б

Конкурс објављен 18.12.2013. године у публикацији „Послови“, за избор у звање асистента за ужу научну област Практично богословље, поништава се у целости.

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

Редовни професор или ванредни професор за ужу
научну област Експлоатација чврстих минералних
сировина и механика стена
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој
припада ужа научна област. Остали услови утврђени одредбама члана
64 став 8, односно 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 за ванредног професора, односно
радни однос на неодређено време за редовног професора.

Професор струковних студија за област
Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа
стручна област Рачунарство и информатика

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.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер информатике, доктор техничких наука, област информатика и остали услови из чл. 64 став 3 Закона о
високом образовању и чл. 32 став 2 Статута школе.
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ОШ „РАДОЈКА ЛАКИЋ“

11000 Београд, Др Александра Костића 1-7

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чл. 8 и120 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/11 и 55/2013), на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису које уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). 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, да испуњава услове
прописане одредбама члана 120 став 1 тач. 2, 3 и 4 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену копију уверења о
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве доставити на адресу школе. Контакт телефон:
011/3619-713.

УСЛОВИ: висока стручна спрема - факултет музичке уметности, дувачки смер, дипломирани музички уметник, односно средња стручна спрема - средња музичка школа - дувачки смер.

Друга виолина тути

на одређено време, а најкасније до краја концертне сезоне
2014/2015.
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема - факултет музичке уметности, гудачки смер, дипломирани музички уметник, односно средња стручна спрема - средња музичка школа - гудачки смер.
ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом кандидати су дужни да
доставе: фотокопију дипломе или уверења о стручној спреми, уверење
да се против кандидата не води кривични поступак и да није осуђиван
за кривично дело које га чини неподобним за то радно место. Обавезно је полагање аудиције у термину о ком ће бити накнадно обавештени сви кандидати. Све пријаве са кратком биографијом и доказима о испуњености услова слати на наведену адресу Филхармоније, са
назнаком: „За аудицију“ или електронским путем на адресу: pravno@
bgf.cо.rs (документа се шаљу скенирана). Кандидат који буде изабран
дужан је да достави оригинале или оверене фотокопије: дипломе или
уверења о стручној спреми, уверења о држављанству, важећег уверења да није под истрагом и важећег здравственог уверења (уколико нису у радном односу у другом органу). Оркестарске студије могу
се преузети у нототеци установе или у електронском облику. За сва
додатна обавештења обратите се на бројеве телефона: 011/3285-902 и
3282-977, Марку Здравковићу или Душку Јоновићу. Конкурс је отворен
до петка 21. новембра 2014. године, до 16,00 часова.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11000 Београд, Краљице Марије 16

11000 Београд, Панте Срећковића 2
тел. 011/7291-196
е-mail: vslpu@vslpu.еdu.rs

Наставник у звању доцента за ужу научну област
Термоенергетика, за групу предмета: Лабораторије
за генераторе паре и Нуклеарне реакторе

на одређено време до повратка одсутног запосленог са
боловања

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

на одређено време од 5 година

Библиотекар

Наставник у звању доцента за ужу научну област
Термоенергетика, за групу предмета: Лабораторије
за топлотне турбомашине и Термоенергетска
постројења

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или филозофски
факултет. Предност имају кандидати са положеним стручним испитом
за библиотекара, у складу са Законом о библиотечко-информационој
делатности („Сл. гласник РС“, бр. 52/11). Потребна документација:
пријава на конкурс, биографија са радном биографијом, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверена фотокопија
дипломе, односно уверење о завршеном факултету и извод из казнене
евиденције. Наведена документација може се доставити у електронској и штампаној форми.

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VIII степен стручне спреме,
доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом
образовању и чланом 118 Статута Машинског факултета.

Напомена: Пријаве са прилозима подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања, на адресу: Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија у Београду, Панте Срећковића 2. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VIII степен стручне спреме,
доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом
образовању и чланом 118 Статута Машинског факултета.

на одређено време од 5 година

ОСТАЛО: 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.

БЕОГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА

11000 Београд, Студентски трг 11
тел. 011/3282-977, 3285-901, 3285-902

Прва хорна

на одређено време, а најкасније до краја концертне сезоне
2014/2015.

УСЛОВИ: висока стручна спрема - факултет музичке уметности, дувачки смер.

Трећа хорна

на одређено време, а најкасније до краја концертне сезоне
2014/2015.

Бесплатна публикација о запошљавању

БОР
ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

19300 Неготин, Интернационалних бригада 57
тел. 019/542-735

Директор
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо
образовање стечено на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне
школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да
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зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од четири године. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству), 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 у школи (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, оквирни план рада за време мандата
(факултативно), доказе о поседовању организационих способности
(факултативно). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Изабрани кандидат који нема положен испит за
директора установе је у обавези да га положи у законском року, након
доношења подзаконског акта од стране министра просвете. Пријаве са
доказима о испуњавању услова конкурса достављају се препорученом
пошиљком или лично на горенаведену адресу, са назнаком: “Конкурс
за директора”. Докази се подносе у оригиналу или у овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа
неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

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

Наставник флауте
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани музичар - флаутиста или мастер музички уметник - професионални статус флаутиста. Кандидат треба да достави:
пријаву на конкурс за радно место, кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању у складу са чланом
8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања, доказ о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту или лиценцу, уверење о држављанству - не старије од
6 месеци, уверење о здравственој способности, извод из матичне књиге рођених - оригинал новог обрасца или оверену фотокопију новог
обрасца, доказ о знању српског језика који се подноси уколико високо
образовање није стечено на српском језику. Уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- прибавља школа. Резултате психолошке процене способности кандидата за рад са децом и ученицима прибавља школа након извршеног
ужег избора од стране директора. Пријава се подноси у року од 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.

ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ
ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА И ГОВОРА „11. МАЈ“
35000 Јагодина, Славке Ђурђевић 8
тел. 035/223-204
факс: 035/240-166
e-mail: skolazagluve035@nadlanu.com

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено чл. 59 и чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника, васпитача и стручног сарадника, са одговарајућим
високим образовањем, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
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струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године; да кандидат има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе (програм обуке за директора школе
и правилник о полагању испита за директора школе нису донети, па ће
изабрани кандидат бити у обавези да у законском року положи испит
за директора); најмање пет година рада на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: оверен препис или оверену копију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену копију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, доказ о држављанству
(уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених, не
старије од 6 месеци), оверен препис или оверену копију уверења о
положеном испиту за директора (лиценца за директора - документација без доказа о положеном испиту за директора сматраће се комплетном уколико су остала документа достављена уредно, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за
директора установе), потврду о радном стажу у области образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, радну биографију, доказе о поседовању организаторских способности (опционо).
Уверење да кандидат није осуђиван у складу са одредбом члана 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа по службеној дужности. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
- кандидат је дужан да достави пре ступања на дужност. Пријаве са
доказима о испуњавању услова доставити на адресу школе, у року од
15 дана од дана објављивања, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

КИКИНДА
ГИМНАЗИЈА

Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 11

Секретар

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник - мастер
или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године; да је кандидат
држављанин РС; да има психичку, физичку и здравствену способност и
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси: доказ о стручној спреми (оверен
препис/копију дипломе о стеченом образовању), оверен препис/копију
уверења о држављанству, уверење о некажњавању и доказ о положеном стручном испиту за секретара (оверен препис/копију дипломе о
стеченом образовању). Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

Банатска Топола, Вука Караџића 20
тел. 0230/67-203

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује 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 или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника основне школе, педагога или
психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце - стручног испита);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства РС; да кандидат није
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осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави: доказ о држављанству (уверење о држављанству, у оригиналу или оверена фотокопија),
диплому о стеченом образовању или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу или стручном испиту, потврду о радном
искуству. Уверење о неосуђиваности школа ће тражити по службеној
дужности. Лекарско уверење, односно уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима школа ће тражити од изабраног кандидата. Поред наведеног, кандидати уз пријаву треба да доставе краће биографске податке и приложе:
податке о кретању у досадашњој служби или радном односу, стручном
и радном усавршавању и оствареним резултатима у раду и предлог
мера, организације и начина руковођења школом које би спровео као
директор школе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу школе - непосредно или поштом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, на број телефона: 0230/67-203.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОРА КАРОЉ“

23324 Сајан, Велика 71
тел. 0230/66-004

Наставник географије

за рад у одељењима у којима се настава одвија на
мађарском наставном језику, са 35% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат испуњава услове
из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) и Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013); да у
складу са чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања 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
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 наведених дисциплина); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће
биографије доставе: оверену фотокопију дипломе, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци),
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци), доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, доказ да знају језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад - мађарски језик (лице које је стекло средње,
више или високо образовање на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ о психофизичким способностима за рад са децом
и ученицима издаје Национална служба за запошљавање и подноси
се пре закључења уговора о раду. О датуму провере психофизичких
способности кандидати ће бити благовремено обавештени. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или
поштом, на горенаведену адресу.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАШИ БИСЕРИ“
24420 Кањижа, Карађорђева 30
тел. 024/874-380

Спремачица

на одређено време ради замене одсутне запослене, за рад у
објекту у Кањижи

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да доставе: доказ о стручној спреми
(оверена фотокопија сведочанства), уверење о држављанству (фотокопија), извод из матичне књиге рођених (фотокопија). Лекарско
уверење доставља се пре закључења уговора о раду. Извод из казнене евиденције установа ће прибавити службеним путем. Пријаве са
потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - спремачица - Кањижа“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Кувар

на одређено време ради замене одсутне запослене, најдуже
до 31.08.2015. године, за рад у објекту у Хоргошу

УСЛОВИ: да је кандидат стекао диплому III степена, са завршеном
средњом стручном спремом у трогодишњем трајању, са положеним
завршним испитом - образовни профил: кувар; 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. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија сведочанства), уверење о држављанству (фотокопија), извод из
матичне књиге рођених (фотокопија). Лекарско уверење доставља се
пре закључења уговора о раду. Извод из казнене евиденције установа
ће прибавити службеним путем.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - кувар“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Васпитач

за рад у одељењу у Кањижи, на мађарском наставном
језику, на одређено време до повратка одсутне запослене

Васпитач

за рад у одељењу у Хоргошу, на српском наставном језику,
на одређено време до повратка одсутне запослене

Васпитач

на српском наставном језику, на одређено време, најдуже
до 03.07.2015. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: да је кандидат васпитач који је стекао 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

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године или лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна
језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: доказ о стручној спреми (оверена
фотокопија дипломе), уверење о држављанству (фотокопија), извод
из матичне књиге рођених (фотокопија), лекарско уверење доставља
се пре закључења уговора о раду. Извод из казнене евиденције установа ће прибавити службеним путем.

РС - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци, лекарско уверење - не старије од 6 месеци и уверење
да кандидат није осуђиван - не старије од 6 месеци. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Некомплетне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу
школе.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - васпитач“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Студијски програм за психологију

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„СНЕЖАНА - ХОФЕХЕРКЕ“

Наставник у звању доцента за ужу научну област
Општа психологија и мерење у психологији

24400 Сента, Златне греде 7
тел. 024/815-112

Васпитач на мађарском 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 (оверена фотокопија дипломе о завршеној школи); 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. Пријаву са потребним документима доставити на горенаведену адресу. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“
Драгаш - Гора, 38236 Штрпце

Професор ликовне културе
са 5 часова недељно

Професор музичке културе
са 5 часова недељно

Професор историје
са 7 часова недељно

Професор географије
са 7 часова недељно

Професор физичког васпитања
са 8 часова недељно

Професор немачког језика
са 8 часова недељно

Професор енглеског језика

са 8 часова недељно, за рад у истуреним одељењима

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања РС; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
или препис дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству
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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 425-475

Објављује конкурс за стицање звања и заснивање радног
односа за радна места:

Научна област Психолошке науке

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати за наставника 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 425475.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање ванредног професора за ужу
уметничку област Режија (Глума и Оперски студио)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области за коју се бира
или високо образовање првог степена и уметничка дела која представљају самосталан допринос уметности. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014),
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст бр. II-01-12 од
09.01.2014.) - (www.kg.аc.rs) Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013.) - (www.
filum.kg.аc.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а, бр.
01-4325 од 18.11.2013. године, Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Правилником о начину
и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-01-13 од 10.01.2014.) и
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу уметничку област Камерна музика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области за коју се бира
или високо образовање првог степена и призната уметничка или уметничка дела која представљају самосталан допринос уметности. Општи
и посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012,
89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст бр. II-01-12 од 09.01.2014.) - (www.kg.аc.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739
од 17.06.2013.) - (www.filum.kg.аc.rs), Одлуком о изменама и допунама
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Статута ФИЛУМ-а, бр. 01-4325 од 18.11.2013. године, Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014),
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр.
I-01-13 од 10.01.2014.) и другим актима Факултета и Универзитета у
Крагујевцу.

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу уметничку област Виолина
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области за коју се бира
или високо образовање првог степена и призната уметничка или уметничка дела која представљају самосталан допринос уметности. Општи
и посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012,
89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст бр. II-01-12 од 09.01.2014.) - (www.kg.аc.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739
од 17.06.2013.) - (www.filum.kg.аc.rs), Одлуком о изменама и допунама
Статута ФИЛУМ-а, бр. 01-4325 од 18.11.2013. године, Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014),
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр.
I-01-13 од 10.01.2014.) и другим актима Факултета и Универзитета у
Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс,
биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), оверене копије диплома, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању (оверена
копија), мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у звању доцента у високошколској
установи), за кандидате који се први пут бирају у звање доцента предвиђено је приступно предавање. Фотокопије докумената морају бити
оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација и оригинални
радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у
згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања.

ОШ „МИРКО ЈОВАНОВИЋ“

34000 Крагујевац, Незнаног јунака 8
тел. 034/300-333

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, у складу са чл. 8 ст. 1, 2 и 4 и чл. 120 ст. 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13) и у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/12
и 15/13); 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, у складу са Европским системом преноса бодова; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси се пре
закључења уговора о раду, а проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање);
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (уверење прибавља школа), да је држављанин Републике
Србије и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи следеће
доказе: кратак преглед биографских података, оверену копију дипломе или уверења о завршеном факултету (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених или оверену копију извода (не старији од 6 месеци), уверење о држављанству или оверену копију уверења (не старије од 6 месеци) и уверење суда да није под истрагом и
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да се не води поступак против њега. Пријаве слати на горенаведену
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „СВЕТИ САВА“

34300 Аранђеловац, Хан Пијеска бб
тел. 034/726-652, 701-860

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава
следеће услове: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године за наставника основне школе, педагога или психолога;
дозвола за рад (лиценца) за наставника, педагога или психолога; да
има физичку, психичку и здравствену способност за рад са ученицима;
држављанство Републике Србије; да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања и знање српског језика (образовање стечено на српском језику или положен испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе), обука и положен испит за
директора установе (ако нема положен испит, дужан је да га положи у
року од годину дана од дана ступања на дужност).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу,
потврду о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених, преглед кретања у служби са биографским подацима, уверење надлежног суда да се против
кандидата не води истрага, нити је подигнута оптужница, уверење о
држављанству, доказ о знању српског језика (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику). Лекарско уверење
изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду, а школа
прибавља доказ о неосуђиваности од надлежне полицијске управе.
Оригинали, односно оверени преписи или фотокопије исправа не смеју
бити старији од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу школе, у затвореним ковертама, са назнаком: „Конкурс за директора“. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
34108 Ердеч
тел. 034/300-237, 311-985

Наставник енглеског језика

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова испуњава и посебне услове прописане одредбама чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања - одговарајуће високо образовање, односно
VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању у складу са чланом
8 ст. 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) и у складу са
Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник
РС“, бр. 11/2012 и 15/2013); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доказ о испуњености овог услова
подноси се пре закључења уговора о раду); уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије и да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат мора да приложи: доказ
о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству и доказ да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
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питни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику. Пријаве слати на горенаведену адресу школе. Приложена документа доставити у оригиналу или као оверене фотокопије - не старије
од шест месеци, осим извода из матичне књиге рођених. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ГИМНАЗИЈА „МИЛОШ САВКОВИЋ“
34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1
тел. 034/711-051

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове прописане чланом 8 ст. 2,
чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/03, 52/11 и 55/13); да поседује
одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања; високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године или високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године,
да испуњава услове за наставника гимназије, педагога или психолога; да поседује дозволу за рад (лиценцу) - положен стручни испит за
наставника, педагога или психолога; да је савладао обуку и да има
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); најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима - лекарско уверење (доказ о испуњености услова, не старији од 6 месеци, подноси
се пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ о испуњености
услова прибавља школа); да је држављанин Републике Србије; уверење да није под истрагом и да није покренут кривични поступак и да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: радну биографију са кретањем у служби и предлог плана рада за време
мандата; оверен препис дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о радном стажу,
са подацима о пословима и радним задацима које је обављао (најмање
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања); уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију - не старија од 6
месеци); уверење да није под истрагом и да није покренут кривични
поступак и извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију). Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса подносе на горенаведену адресу школе или лично у просторијама секретаријата, у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс за избор
директора школе“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације могу се добити код секретара школе, на број телефона: 034/711-051. Рок за пријављивање је 15
дана.
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К РА Љ Е В О
ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

36344 Баљевац, Бошка Бухе 8
тел. 036/791-227

Благајник

на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске струке.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања, са 55% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом доставити: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци), доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење о физичкој, здравственој и психичкој способности за рад у школи
подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом подносе се у року од 8 дана. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Машински материјали

на одређено време од 5 година, за 30% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне области
за коју се наставник бира. Поред општих услова утврђених законом,
кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом
образовању, актима Универзитета у Крагујевцу и актима Факултета, у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз
пријаву доставити: биографију, доказ о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме - оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, одговарајуће доказе надлежних органа у
погледу неосуђиваности у смислу члана 62 став 3 Закона о високом
образовању и члана 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу,
списак научних и стручних радова, као и саме радове и све остале
доказе од значаја за избор. Пријаве са доказима о испуњавању услова
конкурса доставити на адресу: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, у року од 15 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

37000 Крушевац, Драгана Рајковића 12
тел. 037/438-347

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2014/2015. године, за
рад у централној школи и подручним одељењима

УСЛОВИ: најмање средње образовање, завршен програм обуке за
педагошког асистента (уводни модул), да кандидат познаје ромски
језик.

Наставник разредне наставе

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

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање сходно чл. 8 и 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/2011 и 55/2013) и услови прописани Правилником о врсти и
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степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013).

Наставник математике

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

мент о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу,
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), фотокопију
личне карте (очитана лична карта), уверење о неосуђиваности - прибавља школа. Лекарско уверење се подноси пре закључивања уговора
о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање сходно чл. 8 и 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/2011 и 55/2013) и услови прописани Правилником о врсти и
степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013).

ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР“

ОСТАЛО: Општи услови: да је кандидат држављанин РС, 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 способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Потврду
о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Уз пријаву доставити
оригинале или оверене фотокопије докумената (не старије од 6 месеци): уверење о држављанству Републике Србије, диплому о стеченом образовању, доказ о завршеном програму обуке за педагошког
асистента, извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте.
Лекарско уверење доставља се по коначности одлуке о избору кандидата. Пријаве са потпуном документацијом слати на наведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

на период од 4 године

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37220 Брус, Братиславе Петровић 69
тел. 037/825-164, 825-381

Наставник хемије

на одређено време до повратка радника са функције, са
50% радног времена, за рад у Брусу и Милентији

Наставник физике

на одређено време до повратка радника са функције, за
рад у Брусу, К. Реци и Батотима

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка радника са функције, са
50% радног времена, за рад у Милентији и Осрецима

Наставник српског језика

на одређено време до повратка одсутног радника, за рад у
Брусу и Милентији

Наставник историје

на одређено време до повратка радника са функције, са
15% радног времена, за рад у Брусу

Наставник енглеског

на одређено време до повратка радника са функције, са
20% радног времена, за рад у Батотима

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, држављанство Републике Србије, одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања - на студијама другог степена, мастер специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, почев од 10. септембра 2005. године и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1
тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе, доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, односно уверење или други доку-

Бесплатна публикација о запошљавању

37222 Велики Купци
тел. 037/884-105

Директор

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће високо
образовање из члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке стуковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да поседује
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за
директора, након што министар просвете, науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт о полагању испита за директора школе)
и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат подноси: оригинал, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању; оригинал, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - испиту за
лиценцу; доказ - потврду о раду у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о
држављанству Републике Србије; доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику); преглед кретања у служби са биографским подацима; оквирни план рада за време мандата. Уверење о
положеном испиту за директора школе се не прилаже, с обзиром да
министарство надлежно за послове просвете није организовало полагање наведеног испита, па се пријава која не буде садржала наведени
документ неће сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора школе. Уверење
да кандидат није осуђиван за дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа из казнене евиденције МУП-а, за све кандидате. Уверење о здравственом стању - лекарско уверење са утврђеним психичким, физичким
и здравственим способностима за рад са децом и ученицима, доставља
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Одлука о избору директора биће донета у року од 15
дана од дана истека рока за достављање пријава по конкурсу. Пријаве
доставити на наведену адресу.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

37000 Крушевац, Југовићева 11
тел. 037/447-410

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника основне школе, педагога
или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
стуковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; да поседује дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе (изабрани кандидат биће у обавези да у закон-
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ском року положи испит за директора, након што министар просвете, науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт о полагању
испита за директора школе) и најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
кандидат подноси: оригинал, оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оригинал,
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - испиту за лиценцу; доказ - потврду о раду у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању језика
на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику); преглед кретања у
служби са биографским подацима; оквирни план рада за време мандата. Уверење о положеном испиту за директора школе се не прилаже,
с обзиром да министарство надлежно за послове просвете није организовало полагање наведеног испита, па се пријава која не буде садржала наведени документ неће сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора
школе. Уверење да кандидат није осуђиван за дела утврђена чланом
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- прибавља школа. Уверење о здравственом стању - лекарско уверење
са утврђеним психичким, физичким и здравственим способностима за
рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве доставити на
адресу школе.

ЛЕСКОВАЦ
ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ

16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17, тел. 016/233-911

Наставник у сва звања за ужу област Дизајн
текстилних производа

са 35% радног времена, на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске, магистарске или специјалистичке студије из научне области за коју се бира; факултет примењених уметности или факултет хуманистичких наука - одсек дизајн текстила; да
кандидати испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању, Правилником о ситематизацији радних места у школи и Правилником о избору у звање наставника и сарадника. Пријаве са прилозима
(опширна биографија са освртом на стручни рад, доказ о испуњености
услова и школској спреми, списак научних радова са радовима, извод
из матичне књиге рођених и уверење да нису осуђивани) подносе се
секретаријату Високе струковне школе за текстил, Вилема Пушмана
17, 16000 Лесковац. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“
16000 Лесковац, Млинска 2

Професор клавира

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар - усмерење пијаниста, дипломирани музичар пијаниста, академски музичар
пијаниста, мастер музички уметник - професионални статус клавириста.

Професор клавира

на одређено време до повратка радника са неплаћеног
одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар - усмерење пијаниста, дипломирани музичар пијаниста, академски музичар
пијаниста, мастер музички уметник - професионални статус клавириста.
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Професор виолине

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар - усмерење виолиниста, дипломирани музичар виолиниста, академски музичар виолиниста, мастер музички уметник - професионални статус виолиниста.
ОСТАЛО: Општи услови предвиђени су Законом о раду и Законом о
основама система образовања и васпитања. Према Закону о основама система образовања и васпитања потребно је да лице има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није правноснажном пресудом осуђивано
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије;
наставник мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 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 горенаведено образовање. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећа документа: краћу биографију,
диплому или уверење о дипломирању које није старије од 6 месеци,
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, 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 доказ да је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или оверену фотокопију положеног стручног испита или
испита за лиценцу. Приложена документа морају бити у оригиналу или
уредно оверене фотокопије. У поступку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну
психолошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Уверење
о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са
потребном документацијом слати на адресу школе или доставити лично у секретаријат школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16201 Манојловце
тел. 016/785-234

Наставник математике

са 80% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године, због постављења запосленог
на место помоћника директора

УСЛОВИ: Општи услови утврђени су чл. 8 и чл. 120 ЗОСОВ-а („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Посебни услови: Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12). Пријава са
доказима о испуњавању услова конкурса подноси се на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања. Уз
пријаву кандидат подноси следећу конкурсну документацију: оверену
фотокопију/оригинал дипломе о стручној спреми, оверену фотокопију/
оригинал извода из матичне књиге рођених (са холограмом), оверену фотокопију/оригинал уверења о држављанству (не старије од шест
месеци). Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која се оверава печатом код надлежног органа. Лекарско уверење
(не старије од 6 месеци) - подноси кандидат, пре закључења уговора
о раду. Уверење да лице није осуђивано прибавља школа. Благовременом пријавом сматраће се пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи документа којим кандидат доказује да испуњава услове
означене у конкурсу. Кандидати ће бити писмено обавештени о одлуци директора школе у законом предвиђеном року. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе или на број телефона: 016/785234.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА СКОБАЉИЋ“

Велико Трњане, 16000 Лесковац

Помоћни радник

на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
држављанствно Републике Србије; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013). Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању и васпитању. Ближе информације могу
се добити на број телефона: 016/242-368.

ХТШ „БОЖИДАР ЂОРЂЕВИЋ КУКАР“
16000 Лесковац, Влајкова 94

Наставник историје

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 35% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник физичке хемије

на одређено време до повратка запосленог са функције, са
50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник уређаја и опреме за рециклажу

на одређено време до повратка запосленог са функције, са
30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник блок наставе из органске хемије

на одређено време до повратка запосленог са функције, са
5% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник организације производње

на одређено време до повратка запосленог са функције, са
20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник контроле квалитета, сировина и
производа

на одређено време до повратка запосленог са функције, са
20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник физичке хемије

на одређено време до повратка запосленог са функције, са
25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у
члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), кандидати треба да испуњавају
и посебне услове утврђене чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013), чланом 2 став 1 тачка 13, чланом 9 тач. 1 и 2 заједнички стручни предмети, члан 9 тач. 3 и 38 - стручни предмети
- хемичари, 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, 7/98,
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007,

Бесплатна публикација о запошљавању

7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011) и чланом 3 тачка 7 Правилника о
врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним
школама који остварују наставни план и програм огледа за образовни
профил: техничар за рециклажу („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 4/2009 и 11/2012): кандидат мора да има одговарајуће
високо образовање које је стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005 године; 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, у складу са Европским системом преноса
бодова (кандидат који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву са кратком биографијом приложити: доказ о одговарајућем високом образовању (оригинал или оверена
фотокопија дипломе траженог степена и врсте образовања или уверења ако диплома није уручена); доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (оригинал или оверена фотокопија доказа који издаје
високошколска установа, односно уверење или други одговарајући
документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стучном испиту, односно о положеном
испиту за лиценцу); уколико кандидат није стекао средње, више или
високо образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци
(оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених,
у оригиналу или оверена фотокопија. Оверене копије поднетих доказа
уз пријаву не смеју бити старије од 6 месеци. Проверу психолошких
способности за рад са ученицима обавиће надлежна служба за запошљавање у Лесковцу, за кандидате које упути директор школе, након
извршеног ужег избора кандидата који испуњавају услове конкурса.
Уверење из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности, од надлежне полицијске управе. Лекарско уверење подноси
се пре закључења уговора о раду, и то од стране кандидата који је
примљен по конкурсу. Фотокопије докумената које нису оверене од
стране надлежног органа неће се узети у обзир. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ЂУКА ДИНИЋ“

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-880

Дипломирани економиста за обављање послова
наставника економских предмета

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана, са 70% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Дипломирани економиста за обављање послова
наставника економских предмета

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана, са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник познавања робе

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана, са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: Кандидат мора поседовати одговарајуће образовање стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
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Наука и образовање
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; 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 је држављанин РС; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад и да испуњава друге услове прописане
законом; да испуњава услове из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања у погледу образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченог 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 положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из горенаведених дисциплина. Уз пријаву кандидати
су дужни да поднесу: краћу биографију са прегледом кретања у служби, извод из матичне књиге рођених (трајни, оригинал или оверена
фотокопија), оверен препис фотокопије дипломе о стручној спреми,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија) и доказ из члана 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидат који је положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из ових дисциплина (доказ:
оверена фотокопија индекса или потврда, односно оверена фотокопија лиценце). Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности
кандидата који испуњавају услове, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор,
врши Национална служба за запошљавање у Лесковцу, применом
стандардизованих поступака. Кандидати за наставнике стручних предмета дужни су да у пријави нагласе за које радно место конкуришу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се
могу предати непосредно школи или поштом, на адресу школе.

Обуке и субвенције (за запошљавање)

ЛОЗНИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/882-122

Васпитач у вртићу

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

УСЛОВИ: услови из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања; 1 година рада на пословима васпитача. Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге
држављана (не старији од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија) и доказ о радном искуству на пословима васпитача.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
извод из матичне књиге држављана (не старији од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија).

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: услови из члана 120 Закона о основама система образовања
и васпитања; најмање средња стручна спрема; познавање ромског
језика; сертификат да је кандидат прошао програм обуке за педагошког асистента. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе и
сертификат, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге држављана (не старији од шест
месеци, оригинал или оверена фотокопија).

Спремачица

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана

УСЛОВИ: услови из члана 120 Закона о основама система образовања
и васпитања; основна школа. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију сведочанства, извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге држављана (не старији
од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија).
ОСТАЛО: Пријаве са документацијом слати на адресу установе, у року
од 8 дана од дана објављивања.

ОШ „МИЛОШ ГАЈИЋ“

Амајић, 15318 Мали Зворник
тел. 015/466-008

Наставник српског језика и књижевности

са 94% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета

Професор разредне наставе

Прави људи
на правим
местима
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на одређено време до повратка директора са функције, до
06.03.2015. године

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије), стечено по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најамање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, одговарајућег
занимања, сходно одредбама члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 120 став 1 тач. 1-5 („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 53/11 и 55/13), Правилника о врсти и степену стручне спреме
наставника, стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“,
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Наука и образовање
бр. 11/2012) и Правилника о организацији и систематизацији послова
школе. 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, у складу са ЕСПБ.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: основне биографске податке, оверен
препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, 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), уверење да кандидати нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ о испуњености овог услова прибавља школа), да знају језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(подноси се пре закључења уговора о раду); уверење надлежног органа о неосуђиваности (прибавља школа). Заинтересовани кандидати
треба да доставе молбу и наведену документацију на адресу школе,
у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

НИШ
МУЗИЧКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Првомајска 6
тел. 018/524-464

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава услове из чл. 8 ст. 2, чл. 59 ст. 2 и 5 и чл. 120 и 121 ст. 9 и 10 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/2013): одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; одговарајуће високо образовање за наставника школе прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 9/2013) за педагога и
психолога; дозвола за рад - лиценца, односно положен стручни испит;
обука и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; лице из тач. 1 и 2 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, у складу са Европским системом преноса бодова; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије; знање српског језика на ком се изводи образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографске податке,
односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу
(дозволи за рад); потврду о раду у области образовања и васпитања;
уверење о држављанству; оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених/венчаних; лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима; доказ о знању
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (у обавези су да
доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском
језику, а доказује се потврдом високошколске установе да је кандидат
положио српски језик на основу акредитованог студијског програма
високошколске установе); остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Рок за пријављивање је 15 дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Непотпуном се не сматра пријава која не садржи уверење о савладаној
обуци и положеном испиту за директора установе, јер програм обуке
за директора школе и правилник о полагању испита нису донети. Изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за
директора. Пријаве доставити лично или слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за директора школе“.

Бесплатна публикација о запошљавању

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-068

Наставник енглеског језика

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски
програм Англистика); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил енглески језик
и књижевност).

Наставник српског језика и књижевности

са 16,67% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и
језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; професор југословенске
књижевности и српског језика; мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик и Српска књижевност); мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски програм Српска
филологија: српски језик и лингвистика); мастер професор језика и
књижевности (србиста) (студијски програми: Српска књижевност, Српска књижевност и језик); мастер филолог (студијски програм Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер филолог (студијски програм Српски језик и књижевност).
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених (искључиво на
новом обрасцу са холограмом, оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). Уверење да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
18225 Катун
тел. 018/610-888

Професор енглеског језика

за рад у издвојеном одељењу у Горњем Крупцу, на
одређено време

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло високо образовање за
предмет енглески језик, члан 3 став 1 тачка 3 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 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.

Професор географије

са 40% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло високо образовање
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Наука и образовање
за предмет географија, члан 3 став 1 тачка 3 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013):
професор географије; дипломирани географ; професор географије
- историје; дипломирани професор биологије и географије; дипломирани професор географије и информатике; професор биологије
- географије; професор физике - географије; професор географије
- информатике; дипломирани професор географије - мастер; дипломирани географ - мастер; мастер географ; мастер професор географ;
мастер професор биологије и географије; мастер професор географије
и информатике; дипломирани географ - просторни планер. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају завршене основне академске студије студијског програма:
географија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије или двопредметне студије географије и информатике.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане законом за заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом
120 и чланом 8 став 1, 2 и 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), као и из
члана 8 став 4 истог Закона: 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. Образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 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. Изузетно, наставу може да
изводи и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем. Наставник,
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања. Доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о стручној
спреми, оверен препис/фотокопију уверења о држављанству, оверен
препис/фотокопију извода из матичне књиге рођених, доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (приложити један од следећих докумената: потврду високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о
положеним испитима из педагогије и психологије), доказ о познавању
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уверења не могу
бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“
18220 Алексинац, Мишићева 1
тел. 018/4804-827

Васпитач

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

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

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
18000 Ниш, Мајаковског 2

Наставник агенцијског и хотелијерског пословања

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: испуњеност услова из члана 8 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13); стручна спрема у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим стручним школама („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003,
8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008,
5/2011, 8/2011, 9/2013 и 6/2014): дипломирани економист; дипломирани туризмолог; дипломирани географ - туризмолог; дипломирани
географ (туризмолог); дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; дипломирани економиста - менаџер
за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; мастер економиста,
претходно завршене студије првог степена - основне академске студије у области економије; мастер туризмолог; мастер економиста,
претходно завршене студије првог степена - основне академске студије на студијском програму туризам и хотелијерство; мастер менаџер,
претходно завршене студије првог степена - основне академске студије на студијском програму менаџер у туризму. Лица из алинеје 7-10
треба да су на основним академским или мастер студијама изучавала
наставне садржаје из области предмета. 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, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по
службеној дужности); држављанство Републике Србије; да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву са кратком биографијом приложити: CV, доказ о стеченом одговарајућем образовању,
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (доказ који изда високошколска установа, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу),
доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (уколико кандидат није стекао средње, више
или високо образовање на српском језику), уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, извод из
матичне књиге венчаних (за удате). Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Сва документа се достављају у оригиналу или у овереном препису/фотокопији. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб
тел. 020/385-710

Наставник разредне наставе

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

Наставник хемије

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетинска 10
тел. 020/316-360, 316-361

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене запослене на боловању
2 извршиоца

Наставник разредне наставе

на одређено време до 31.08.2015. године

на одређено време ради замене запослене на боловању

Наставник босанског језика

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

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

Шеф рачуноводства

на одређено време до престанка функције запосленом у
државном органу

УСЛОВИ: услови предвиђени чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). 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, сходно члану 8 става
4 горенаведеног Закона. За радно место: шеф рачуноводства - завршена виша економска школа (VI степен стручне спреме) или економски
факултет (VII степен стручне спреме) и да кандидат испуњава друге
услове за заснивање радног односа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећа документа: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима - лекарско уверење прилаже
сам кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавиће школа по службеној дужности.
Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „СЕЛАКОВАЦ“

36300 Нови Пазар, Дубровачка 408
тел. 020/5335-200

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

Наставник босанског језика

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

Наставник немачког језика

ОШ „АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО“

са 66% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Професор разредне наставе

са 60% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/466-123, 063/1025-948

за рад у издвојеном одељењу школе у Врби, на одређено
време до повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

Професор енглеског језика

за рад у матичној школи у Мојстиру, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета, са 60% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 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, да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад; наставник мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уверење о
здравственом стању и о психолошкој способности за рад са ученицима
подносе се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа по службеној дужности. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Пријаве са документима слати на адресу школе.

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник биологије

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове на основу члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања: да поседује одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; потврду да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и на број телефона: 020/5335-200.

Национална служба
за запошљавање
22.10.2014. | Број 592 |

37

Наука и образовање

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар, Расима Халиловића бб

Наставник економске групе предмета - Маркетинг
17%, Национална економија 10%, Рачуноводство
12%, Агенциjско и хотелијерско пословање 16%

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, за 55% норме радног времена

Наставник економске групе предмета Рачуноводство 21%, Трговинско пословање 4%,
Основи туризма и угоститељства 30%

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, за 55% норме радног времена

Наставник економске групе предмета - Основи
туризма и угоститељства 20%, Економика и
организација предузећа 44%, Маркетинг у туризму
17%, Практична настава и настава у блоку 20%
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

Наставник психологије

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, за 45% норме радног времена

УСЛОВИ: За сва радна места потребан је VII степен стручне спреме, у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама. У радни однос
може бити примљено лице под условима прописаним законом, и то: да
испуњава услове прописане чланом 8 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити
следећу документацију: доказ о стручној спреми (диплому), извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, радну књижицу,
доказ о познавању језика на ком се обавља образовно-васпитни рад,
доказ о потребном образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
или уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Лекарско уверење доставиће кандидат по чијој пријави буде позитивно решено. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Документа слати или донети лично на адресу школе.

НОВИ СА Д
ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈ
21220 Бечеј, Уроша Предића 1
тел. 021/6912-220

Наставник електротехничке групе предмета

на одређено време до повратка раднице са функције
директора школе

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима
прописаним законом, и ако има: 1) одговарајуће високо образовање,
по члану 8 Правилника, стечено: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Кандидати под тач. 1 и 2 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; 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 ст. 1 тач. 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

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

Наставник хемије

на одређено време ради замене привремено одсутне
раднице (породиљско одсуство), са 40% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника хемије
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања, и то 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); поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1
тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања; извршена
психолошка процена способности за рад са децом и ученицима, у складу са законом. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 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 остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они познају језик
на ком се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о избору кандидата
директор ће донети у року од осам дана од дана добијања резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима, у року
од 30 дана од истека рока за подношење пријава на конкурс.
Пријаве послати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и на број телефона: 021/775-873, радним даном, у времену од 08,00 до 14,00 часова.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
21410 Футог, Царице Милице 2

Конкурс објављен 25. јуна 2014. године у публикацији „Послови“, за радно место: директор, поништава се у целости.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу област
Рачунарска графика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струка драмских и аудиовизуелних уметности, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких наука.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу област
Примењене рачунарске науке и информатика
7 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро струке, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких наука.

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

Наука и образовање
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 за
наставнике је отворен 15 дана од дана објављивања, а за сараднике 7
дана од дана објављивања.

СРЕДЊА ШКОЛА „22. ОКТОБАР“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 78

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са 89%
радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према Правилнику 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, 6/2001, 3/2003, 8/2003,
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и
8/2011). Поред општих услова за заснивање радног односа и услова
у погледу стручне спреме, кандидати треба да испуњавају и посебне
услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13): да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије и да знају језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење
о држављанству Републике Србије и оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању прибавља школа. Пријаву на конкурс и доказе о испуњености
услова доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ЛУКИЈАН МУШИЦКИ“

21235 Темерин, Народног фронта 80

Наставник географије

на одређено време, са непуним радним временом

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: професор географије,
дипломирани географ, професор историје - географије, дипломирани
географ - просторни планер, дипломирани професор географије - мастер, мастер географ, мастер професор географије, мастер професор
географије и информатике, мастер професор биологије и географије;
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. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс
приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и
доказ о поседовању држављанства Републике Србије. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 021/843-272.

Наставник географије на мађарском језику

за 4 часа недељне наставе, на одређено време, са непуним
радним временом

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: професор географије,
дипломирани географ, професор историје - географије, дипломирани
географ - просторни планер, дипломирани професор географије - мастер, мастер географ, мастер професор географије, мастер професор

Бесплатна публикација о запошљавању

географије и информатике, мастер професор биологије и географије;
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; доказ
о знању мађарског језика. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о поседовању држављанства Републике Србије, доказ да је кандидат средње, више или високо образовање стекао на мађарском језику или је положио испит из
мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе,
на број телефона: 021/843-272.

Наставник рачунарства и информатике на мађарском
наставном језику
на одређено време (6 часова недељно)

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање: професор информатике, односно дипломирани информатичар; професор математике, односно дипломирани математичар, смер
рачунарства и информатике; дипломирани инжењер електротехнике,
сви смерови осим енергетског; дипломирани инжењер електронике,
сви смерови осим индустријске енергетике, дипломирани инжењер
за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе
системе и технологије, дипломирани инжењер информатике, односно
дипломирани инжењер рачунарства, дипломирани економист, смерови: кибернетско - организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија; дипломирани
информатичар, дипломирани информатичар - пословна информатика,
дипломирани информатичар - професор информатике, дипломирани
информатичар - мастер, дипломирани професор информатике - мастер, дипломирани информатичар - мастер пословне информатике,
мастер математичар, мастер информатичар, мастер инжењеер електротехнике и рачунарства, мастер професор технике и информатике,
мастер инжењер информационих технологија, мастер инжењер организационих наука; 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, доказ о знању мађарског језика. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о поседовању
држављанства Републике Србије, доказ да је кандидат средње, више
или високо образовање стекао на мађарском језику или је положио
испит из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 021/843-272.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ НИКОЛА“
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/641-471
е-mail: оffice@skolasvnikola.еdu.rs

Наставник математике

на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Посебни услови: врста стручне спреме прописана Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013). Општи услови: да кандидат испуњава и опште услове из чл. 120 став 1 тач. 1-4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011
и 55/2013), 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; високо образовање
стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, да има стечену врсту образовања прописану Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
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Наука и образовање
наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003,
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011,
8/2011 и 9/2013).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, копију личне карте/или очитану личну карту. Документацију доставити у оригиналу или у овереној копији. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
као доказ подноси се пре закључења уговора о раду и не може бити
старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са
ученицима вршиће надлежна служба за запошљавање, на захтев установе, након прављења ужег избора кандидата. Уверење надлежног
органа унутрашњих послова о испуњености услова за пријем у радни
однос из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - службено прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати
на адресу школе или непосредно предати радним даном, од 10,00 до
14,00 часова, у управи школе.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

21241 Каћ, Краља Петра I 9
тел. 021/6213-015

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: према члану 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи.

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: према члану 3 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи.

Наставник математике
са 44% радног времена

УСЛОВИ: према члану 3 тачка 9 Правилника о степену врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи.

собност 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; 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. 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. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење
о држављанству и извод из матичне књиге рођених, у оригиналу или у
овереној фотокопији, оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, доказ
о обуци положеном испиту за директора (изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност), потврду о радном искуству у
области образовања и васпитања (најмање пет година, након стеченог одговарајућег образовања), доказ о знању језика на ком се изводи образовно - васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику), оверен препис или оверену фотокопију, радну
биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима, кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из тачке 5 текста конкурса - утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- прибавља школа по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве се достављају непосредно секретаријату школе или поштом
на адресу школе. Ближе информације могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 021/771-207.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ХИПОКРАТ“

Наставник хемије

21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-471
е-mail: оffice@skolasvnikola.еdu.rs

УСЛОВИ: према члану 3 тачка 11 Правилника о степену врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи.

на одређено време, са 50% радног времена

ОСТАЛО: Као доказе о испуњавању услова за заснивање радног односа, кандидати су дужни да уз пријаву доставе оригинал, односно оверен препис (фотокопију): уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, дипломе о завршеној одговарајућој врсти стручне
спреме. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
21420 Бач, Школска 1
тел. 021/771-207

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које
испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, за педагога и психолога из члана 8 став 2 Закона о основама система образвоања и васпитања: високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; поседовање дозволе за рад (лиценце); обука и положен испит
за директора установе; да има психичку, физичку и здравствену спо-
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УСЛОВИ: Посебни услови: врста стручне спреме прописана Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013). Општи услови: да кандидат испуњава и опште услове из чл. 120 став 1 тач. 1-4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011
и 55/2013), 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; високо образовање
стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, да има стечену врсту образовања прописану Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003,
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011,
8/2011 и 9/2013).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, копију личне карте/или очитану личну карту. Документацију доставити у оригиналу или у овереној копији. Лекарско уверење
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Наука и образовање
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
као доказ подноси се пре закључења уговора о раду и не може бити
старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са
ученицима вршиће надлежна служба за запошљавање, на захтев установе, након прављења ужег избора кандидата. Уверење надлежног
органа унутрашњих послова о испуњености услова за пријем у радни
однос из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - службено прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати на
адресу школе или непосредно предати радним даном, у времену од
10,00 до 14,00 часова, у управи школе.

ПАНЧЕВО
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

26230 Омољица, Трг Светог Саве 3
тел. 013/617-014

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може да се пријави
кандидат који поред законом утврђених услова испуњава и посебне
услове: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
испуњава услове за наставника основне школе, за педагога и психолога, да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду
о радном искуству у области образовања и васпитања, радну биографију, оквирни план рада за време мандата, доказе о поседовању
организационих способности (факултативно). Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса достављати на горенаведену адресу, са
назнаком: „Конкурс за директора школе“. Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе, на број телефона: 013/617-014.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“
26232 Старчево, Иве Лоле Рибара 2
тел. 013/631-007

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може да се пријави
кандидат који поред законом утврђених услова испуњава и посебне
услове: одговарајуће високо образовање - на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да испуњава услове за наставника основне школе, за педагога и психолога; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству), оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања и радну биографију са предлогом програма рада директора школе, извод из матичне књиге рођених. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављати на
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора школе“. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 013/631-007.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО“

26310 Алибунар, Вука Караџића 4
тел. 013/2100-164

Наставник шпанског језика

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана, до повратка раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, са 10 часова наставе
недељно; образовно-васпитни рад се остварује на
румунском наставном језику

УСЛОВИ: да кандидат испуњава, поред законом прописаних општих
услова и следеће услове: професор, односно дипломирани филолог за
шпански језик и књижевност, професор шпанског језика и хиспанских
књижевности, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил шпански језик), мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет/профил шпански језик), одговарајуће образовање у складу са чланом 8 и услове из чл. 120 и 121
став 7, 8 и 10 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат подноси: пријаву на конкурс, доказ о стеченом високом образовању на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 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, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде/уверења одговарајуће високошколске установе о броју бодова или положеним испитима из педагогије и психологије или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу); извод из
матичне књиге рођених - на новом обрасцу (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); фотокопију радне књижице, доказ
о стеченом средњем, вишем или високом образовању на румунском
језику или о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе је обавезан.
ОСТАЛО: Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси се школи 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 - прибавља школа по службеној дужности. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности. Психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена способности (у периоду од 6 месеци пре истека рока
за пријаву на овај конкурс), назначити у пријави када је и где извршена процена. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве са потребним прилозима којима доказује
да испуњава услове конкурса, кандидат треба да достави искључиво поштом на горенаведену адресу и исти се по окончању конкурса
не враћају кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и
пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама неће бити узете у
разматрање. Број телефона за информације: 013/2100-164.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

26314 Банатско Ново Село

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене којој мирује
радни однос

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају све услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), као и да имају одговарајуће образовање
прописано чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, да су држављани РС, да знају језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: диплому или
оверену копију дипломе о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, уверење о некажњавању од
надлежног суда (оверене копије, не старије од 6 месеци). Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „Пријава на конкурс“. Напомена: Лекарско уверење биће у обавези да доставе кандидати који буду
изабрани по конкурсу.

ПИРОТ
ДОПУНА ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

18300 Пирот, Српских владара 128

Оглас објављен 08.10.2014. године у публикацији „Послови“,
за радно место: професор географије, на одређено време до
повратка радника са боловања или до повратка радника са
функције, са 20% радног времена, допуњује се у погледу
услова за пријем: 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 или уверење о положеном испиту за лиценцу. У осталом делу оглас
је непромењен.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОШ „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“
12321 Лазница
тел. 012/649-309

Домар

на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног
одсуства

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова домара може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања - III степен металостругарске струке или IV
степен стручне спреме економске, електро, столарске, машинбраварске или водоинсталатерске струке; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 2) оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3) извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију). Докази о
испуњености услова из тач. 1, 2 и 3 подносе се уз пријаву на конкурс.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси се приликом
закључења уговора о раду. Потврду да кандидат није осуђиван прав-
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носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
школа. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 30
дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве
слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и на број телефона: 012/649-302.

ОШ „ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ“
12370 Александровац
тел. 012/254-435

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
2 извршиоца

Васпитач

за рад у припремном предшколском одељењу, на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове предвиђене Правилником
о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12), као и
услове прописане чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); уверење о држављанству РС, диплома о стеченом одговарајућем образовању, лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности
за рад са децом - прилаже кандидат који буде примљен по конкурсу,
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа накнадно. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Приложена документа морају бити
оригинална или у овереној фотокопији, а уверење о држављанству не
сме бити старије од 6 месеци. Пријаве на конкурс са документацијом
послати на адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ “МОША ПИЈАДЕ”

12320 Жагубица, 25. септембар 2
тел. 012/7643-190

Професор географије

на одређено време до 31.08.2015. године, до повратка
радника са дужности помоћника директора, са 80% радног
времена

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка радника са функције

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, одговарајућа група.
Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и
55/13): 1. да има одговарајуће образовање; 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; 5. да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из
тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, као и извод из матичне
књиге рођених. Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси се
пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова из тачке
3 прибавља школа. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ “СВЕТИ САВА”

12000 Пожаревац, Војске Југославије 18
тел. 012/223-364

Библиотекар

на одређено време до краја школске 2014/2015. године,
односно најдуже до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање четири године; да кандидат испуњава услове
прописане у чл. 24-29 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14), као и у чл. 8, 68 и 120 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
као и услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; 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, као и да има држављанство Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверене фотокопије
дипломе и уверење о држављанству - не старије од 6 месеци и извод
из матичне књиге рођених, док лекарско уверење прилаже непосредно пред закључење уговора о раду. Овера истих не може бити старија
од 6 месеци. Пријаве се могу подносити непосредно или поштом, на
адресу школе. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву доставити и биографске податке. Рок за пријем
пријава је 8 дана од дана објављивања.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6/8

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор, односно дипломирани
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика
и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за
српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са
јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и
српског језика; мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и Српска књижевност); мастер професор језика и
књижевности (србиста) (студијски програм Српска филологија: српски
језик и лингвистика); мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски програми: Српска књижевност, Српска књижевност и
језик); мастер филолог (студијски програм Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер филолог
(студијски програм Српски језик и књижевност).
ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8, 120 и 121
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13), Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/13) 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 (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 25/2004, 1/2007 и 10/2009). Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу следећу документацију (у оригиналу или оверене
фотокопије): диплому, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству. Докази о испуњености услова из члана 120 став 1 тач.
1 и 4 и става 2 Закона о основама система образовања и васпитања
подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из члана 120 став 1 тачка
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2 - пре закључења уговора о раду, а из става 1 тачка 3 истог члана прибавља школа. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања, на адресу
школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“
12320 Жагубица, Хомољска бб
тел. 012/7643-116

Васпитач

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

УСЛОВИ: 1. одговарајућа врста и степен стручне спреме: одговарајуће
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; васпитач са стеченим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем;
2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); 3. потврда да кандидат 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 (уверење, не старије од шест месеци); 5. извод из матичне књиге рођених; 6. познавање језика на ком се
остварује васпитно-образовни рад, уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику; доказ о испуњености услова из става 1
тач. 1, 4, 5 и 6 - подноси 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу Установе. Ближе информације могу се добити
на број телефона: 012/7643-116.

ПРОКУПЉЕ
ЕКОНОМСКА ШКОЛА

18430 Куршумлија, Карађорђева 2
тел. 027/389-024

Наставник руског језика

са 27,5% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за руски језик и
књижевност, мастер филолог (студијски програм Руски језик и књижевност), мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност).
Кандидат треба да има одговарајуће образовање из члана 8 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11), да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, држављанство РС, да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву поднети: уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију) и
оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној школи. Уколико
кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење се подноси пре
закључивања уговора о раду, уверење о неосуђиваности прибавља
школа, проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованог поступка. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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СМЕДЕРЕВО
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/641-290

Наставник математике

на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања и да уз пријаву на
конкурс доставе правноваљане доказе (у оригиналу или оверене фотокопије) о испуњавању следећих услова: одговарајуће образовање и
држављанство Републике Србије. Рок за достављање пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Наставник математике

на одређено време, док траје мандат директора школе

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања и да уз пријаву на
конкурс доставе правноваљане доказе (у оригиналу или оверене фотокопије) о испуњавању следећих услова: одговарајуће образовање и
држављанство Републике Србије. Рок за достављање пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ“
11411 Ратари
тел. 026/392-100

Наставник техничког и информатичког образовања
са 8 часова редовне наставе, на одређено време, најдуже
до повратка запосленог са функције директора

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање; 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 (уверење о држављанству, не старије од 6 месеци).
Докази о испуњености услова под тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на
конкурс, а доказ о испуњености услова под тач. 2 - пре закључења уговора о раду, док школа прибавља доказ о условима под тач. 3. Пријаве слати на адресу школе. Број телефона за додатне информације:
026/392-100. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Документа неће бити враћена кандидатима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Посао се не чека,
посао се тражи
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МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ГОША“
11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 66
тел. 026/317-310

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: наставник или стручни сарадник који је стекао високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев
од 10. септембра 2005. године или наставник или стручни сарадник
који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања; положен стручни испит (лиценца) за наставнике; 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; положен испит за директора. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету, одговарајућу лиценцу за наставника, педагога или психолога, уверење о стажу у настави који не може
бити мањи од 5 година, уверење да постоје одговарајуће психичке и
физичке способности за рад са ученицима, уверење о држављанству,
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у условима овог конкурса (тач. 5), уверење о
положеном испиту за директора школе. Конкурсна комисија је дужна да извести кандидата о резултату у року од 20 дана по завршетку
конкурса.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
11316 Голобок
тел. 026/381-007

Наставник информатике

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са 20%
радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника информатике може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:
поседовање одговарајућег 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; 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; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; извршена
психолошка процена способности за рад са децом и ученицима. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод
из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању и доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије. Одлуку о избору кандидата директор ће
донети у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве слати
на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и на број телефона: 026/381-007.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО“

11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 38
тел. 026/514-104

Оглас објављен 16.10.2013. године у публикацији „Послови“,
за радно место: васпитач, на одређено време - 3 извршиоца,
поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО“

11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 38

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла васпитача може бити
примљено лице које испуњава следеће услове: да је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије илиспецијалистичке струковне студије); високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године: лице са одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем; поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом; држављанство Републике Србије; 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 зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству
Репуплике Србије - не старије од 6 месеци, оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до
промене презимена, краћу радну биографију. Доказ о неосуђиваности
прибавља установа. Уверење о здравственој способности изабрани
кандидат доставиће након одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Пријаве послати на адресу установе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити на бројеве телефона: 026/514-104, 516-913.

ОШ „Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9
тел. 026/617-390

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка запосленог са боловања

Наставник музичке културе

на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног
одсуства, са 25% радног времена

Спремачица

на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос треба да испуњавају следеће услове прописане чланом 120 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања: да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), односно завршена основна
школа за радно место: спремачица; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије и да знају језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Документација се не враћа. Непотпуне и неблаговре-
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мене пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава уз коју је приложена следећа документација: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверен препис или
оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (осим приправника и других лица која могу
засновати радни однос без положеног одговарајућег испита) - не тражи се за радно место: спремачица, доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ да је лице у току студија
положило испите из педагогије и психологије (осим кандидата који су
положили стручни испит, односно испит за лиценцу) - не тражи се за
радно место: спремачица, доказ о знању српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на језику на ком се остварује образовно-васпитни
рад - српски језик). Сва документа која се прилажу морају бити у оригиналу или у овереној фотокопији.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
11329 Враново, М. Аврамовића 1
тел. 026/732-227

Школски педагог

на одређено време ради замене одсутног запосленог, до
његовог повратка на рад

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање за наставника основне школе у складу са чланом 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012
и 15/2013), образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, а на основу
члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања,
да испуњава остале услове за пријем у радни однос из члана 120 став
1 тач. 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања,
тј. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, држављанство Републике Србије и да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса
подлежу психолошкој процени способности за рад са децом и ученицима коју врши организација за запошљавање у Смедереву. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе:
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
копију, не старије од 6 месеци), диплому о стеченом одговарајућем
образовању (оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци),
доказ о испуњености услова прописаног чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односу испиту за лиценцу (осим за
лица која заснивају радни однос у својству приправника или на начин
утврђен као за приправнике), доказ о знању језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог, до
његовог повратка на рад, са 28 сати недељно

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање за наставника основне школе у складу са чланом 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012
и 15/2013), образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, а на основу
члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања,
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да испуњава остале услове за пријем у радни однос из члана 120 став
1 тач. 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања,
тј. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, држављанство Републике Србије и да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса
подлежу психолошкој процени способности за рад са децом и ученицима коју врши организација за запошљавање у Смедереву. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе:
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
копију, не старије од 6 месеци), диплому о стеченом одговарајућем
образовању (оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци),
доказ о испуњености услова прописаног чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односу испиту за лиценцу (осим за
лица која заснивају радни однос у својству приправника или на начин
утврђен као за приправнике), доказ о знању језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник француског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог, до
његовог повратка на рад, са 27 сати недељно

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање за наставника основне школе у складу са чланом 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012
и 15/2013), образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, а на основу
члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања,
да испуњава остале услове за пријем у радни однос из члана 120 став
1 тач. 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања,
тј. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, држављанство Републике Србије и да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса
подлежу психолошкој процени способности за рад са децом и ученицима, коју врши организација за запошљавање у Смедереву. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе:
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
копију, не старије од 6 месеци), диплому о стеченом одговарајућем
образовању (оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци),
доказ о испуњености услова прописаног чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односу испиту за лиценцу (осим за
лица која заснивају радни однос у својству приправника или на начин
утврђен као за приправнике), доказ о знању језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ“
11407 Селевац
тел. 026/371-090

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања (члан 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања) стеченог на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
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ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, дозвола
за рад, положен испит за директора установе, испуњеност услова за
пријем у радни однос у установи за образовање и васпитање (члан 120
Закона 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 члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије, најмање пет година рада
у установи за образовање и васпитање, на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству, 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, потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања и радну биографију.
Доказ из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа, а уверење о психичкој и здравственој способности за рад са децом доставља изабрани канидат пре
потписивања уговора. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Све додатне информације могу се добити од секретара школе, на број
телефона: 026/371-090.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“

25253 Ратково, Ратка Павловића бб
тел. 025/883-041

Наставник енглеског језика у првом циклусу
основног образовања и васпитања

на одређено време до повратка одсутног запосленог, са 10
часова недељно непосредног рада са ученицима

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и врста стручне спреме по Правилнику о степену
и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013):
професор енглеског језика, професор разредне наставе, дипл. филолог, односно професор језика и књижевности, дипл. школски педагог
или школски психолог, дипл. педагог или дипл. психолог, наставник
енглеског језика у складу са чл. 145 и 146 Закона о основној школи,
наставник енглеског језика са положеним стручним испитом по прописима из области образовања и лиценцом за наставника, наставник
разредне наставе, лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а које је на основним студијама положило
испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и
методике наставе, професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу, професор разредне наставе који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује
савладаност програма модула и положен испит који одговара нивоу Ц1
Заједничког европског оквира, дипломирани библиотекар - информатичар, мастер филолог, мастер учитељ који је на основним студијама
савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем
преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност
програма модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког
европског оквира, дипл. учитељ - мастер, дипл. учитељ - мастер који је
на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим
доказује савладаност програма модула и положен испит који одговара
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, мастер библиотекар - информатичар. Кандидат треба да испуњава опште услове за пријем у радни
однос наставника, васпитача и стручног сарадника предвиђене чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), услове предвиђене чл. 2 став 3 и 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оригинал диплому
или оверену фотокопију доказа о стеченој стручној спреми, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
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рођених, ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у
Србији или мађународно признатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а
чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког
развоја. Лекарско уверење којим се потврђује да лице има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријава се подноси на
горенаведену адресу.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ
„ВУК КАРАЏИЋ“
25000 Сомбор, Радоја Домановића 98
тел. 025/459-081

Дипломирани дефектолог - специјални педагог

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

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

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др РУЖИЦА РИП“
25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабран кандидат који испуњава
услове прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
односно: лице које има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; лице које испуњава услове за наставника средње школе, за подручје рада здравство и
социјална заштита, за педагога и психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; да има дозволу за рад (лиценцу),
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, обуку и положен
испит за директора установе. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да достави: биографске податке, односно радну биографију (навести
значајније награде и постигнућа из области образовања, искуство у
раду на пољу образовања, стручност и активност, друштвену ангажованост, чланство и функцију у организацијама културно-просветног значаја, активности на пољу стручног усавршавања у последњих
5 година); оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању; доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу - дозвола за рад; потврду о раду у области образовања
- доказ о најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
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и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о
држављанству - оригинал или оверена фотокопија, до 6 месеци старости; извод из матичне књиге рођених - оригинал, школа по службеној дужности прибавља уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела које га чини неподобним за рад у
школи, у складу са чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - изабрани
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Изабрани директор
који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року
од годину дана од дана ступања на дужност, у складу са чл. 59 став
9 Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
25000 Сомбор, Подгоричка 7
тел. 025/432-810, 415-699

Наставник групе стручних предмета за подручје рада
Хемија, неметали и графичарство
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13), у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91...9/2013);
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, у складу са
чл. 120 ст. 1 тачка 5 и чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: биографију (уколико је кандидат са радним искуством - податке о
радном искуству и пословима које је обављао); оверену фотокопију
дипломе; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова - оригинал
или оверена фотокопија; уверење о држављанству Републике Србије
- оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци, уверење
да кандидати нису осуђивани - прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника и стручног сарадника директор врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну проверу психофизичких способности за рад са ученицима,
коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Унапредите
своје пословање
22.10.2014. | Број 592 |
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
22400 Рума, Главна 240
тел. 022/471-863

Оглас објављен 08.10.2014. године у публикацији “Послови”, за радно место: наставник историје, на одређено време,
са 15% радног времена, исправља се у делу који се односи
на стручну спрему, и уместо: да кандидат има стечену врсту
образовања прописану чланом 3 тачка 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012 и 15/2013) за страни језик енглески, и то: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик
и књижевност; дипломирани професор енглеског језика и
књижевности; мастер филолог/студијски програм или главни предмет/профил енглески језик; мастер професор језика
и књижевности/студијски програм или главни предмет/профил енглески језик; дипломирани филолог англиста - мастер,
да испуњава услове из члана 120 став 1-5 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09,
52/11 и 55/13), треба да стоји: да кандидат има стечену врсту
образовања прописану чланом 3 тачка 6 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013), за предмет историја: 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. Кандидат треба да испуњава услове из члана 120
став 1-5 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). По објављивању
исправке у публикацији “Послови”, школа ће рачунати рок од
8 дана од дана објављивања исправке за пријаву кандидата
по конкурсу.

СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 29
тел. 022/639-167

Секретар

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

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 ст. 1,
2 и 4 и чланом 120 став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), у
складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

Наставник српског језика и књижевности

са 83% норме, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 ст. 1,
2 и 4 и чланом 120 став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), у
складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.
ОСТАЛО: Уз пријаву и биографију приложити следеће доказе: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 8 ст. 1, 2 и 4 и чланом 120 став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), у складу са Правилником о врсти
и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама, уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености овог услова
доставља се пре закључења уговора о раду), проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима (врши Национална служба
за запошљавање), уверење о неосуђиваности за кривична дела из чл.
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120 став 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(прибавља школа), да кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати поштом на адресу: Змај Јовина 29, Сремска
Митровица или лично донети у секретаријат школе. За све информације обратити се на број телефона: 022/639-167.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ВАСПИТАЧЕ И ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ
„СИРМИЈУМ“
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 29
тел. 022/621-864

Наставник у звању професора струковних студија за
стручно-научну област Педагошка група предмета,
за предмете: Методика васпитно-образовног
рада I (ДЛС), Методика васпитно-образовног
рада II, Методика васпитно-образовног рада II
(ДЛС), Методика васпитно-образовног рада са
менаџментом, Развијање курикулума у дечјем
вртићу (ДЛС)
УСЛОВИ: да је кандидат доктор педагошких наука, а претходно да је
завршио филозофски факултет на групи за педагогију, да је кандидат
доктор педагогије, а претходно да је завршио филозофски факултет на
групи за педагогију, да је кандидат доктор наука методика наставе, а
претходно да је завршио филозофски факултет на групи за педагогију.
Општи услови: сви пријављени кандидати поред набројаних услова
треба да испуњавају и следеће услове: да су држављани Републике
Србије, да имају психичку и физичку радну способност за рад са студентима. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе следеће
доказе: диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о здравственом стању, уверење да нису под истрагом,
биографију са подацима о кретању у служби, списак научних и стручних радова и саме радове. Све пријаве са приложеном документацијом
предати у секретаријату школе - соба бр. 25, од 09,00 до 12,00 сати или
послати поштом на адресу школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Лице за контакт: др Слађана
Миленковић, број телефона: 022/621-864. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СУБОТИЦА
ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР“

24414 Хајдуково, Омладинских бригада 29-31

Професор разредне наставе

на мађарском наставном језику, на одређено време до
завршетка школске 2014/2015. године

Професор математике

на мађарском наставном језику, на одређено време до
краја школске 2014/2015. године

Професор математике

са 77% радног времена, на мађарском наставном језику, на
одређено време до краја школске 2014/2015. године

Професор физике

на одређено време до завршетка школске 2014/2015.
године, са 60% радног времена, на мађарском наставном
језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Спремачица

на одређено време до повратка радника са боловања преко
30 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Поред законом предвиђених услова (чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања - „Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13), кандидат треба да има одговарајуће високо образовање,
а у свему према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
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и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/12 и 15/13) и да испуњава следеће услове: психичка,
физичка и здравствена способност за рад са ученицима; држављанство Републике Србије; доказ 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). За сва
наведена радна места предвиђен је рад у одељењима на мађарском
наставном језику - потребно је познавање мађарског наставног језика.
За радна места под тач. 1 до 4 радни однос се заснива на одређено време, до завршетка 2014/2015. школске године, а под тачком 5
- радни однос се заснива на одређено време, до повратка радника са
боловања преко 30 дана. Уз пријаву на конкурс приложити: диплому
или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење
о држављанству или оверену фотокопију. За радна места на којима
са настава изводи на мађарском наставном језику, кандидат треба
да приложи оверену фотокопију дипломе да је стекао средње, више
или високо образовање на језику националне мањине или је положио
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Пре закључивања уговора о раду, кандидат треба да прибави лекарско
уверење да има здравствену способност за рад са ученицима. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање. Пријаве на конкурс слати на адресу
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

СТРУЧНА СЛУЖБА ОСНОВНИХ ШКОЛА
„ЗДРУЖЕНА ШКОЛА“
24300 Бачка Топола, Школска 2
тел. 024/712-730
е-mail: zdruzena@open.telekom.rs

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: држављанство РС, да
има стечено образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, образовање неопходно за рад на
пословима секретара или шефа рачуноводства (дипломирани правник,
дипломирани правник - мастер, дипломирани економиста, дипломирани економиста - мастер), пет година радног стажа у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања на
пословима секретара или шефа рачуноводства, 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење
о држављанству и извод из матичне књиге рођених, у оригиналу или у
овереној фотокопији; оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за секретара, односно испит за
рад у државним органима или правосудни испит, потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања на пословима секретара или шефа рачуноводства, радну биографију, доказе о поседовању
организационих способности (факултативно). 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 - установа ће прибавити по службеној дужности од
МУП-а, за изабраног кандидата. Пријаве се подносе лично, препорученом пошиљком или на начин који омогућава подношење потпуне
документације, сваког радног дана, у седишту Стручне службе основних школа „Здружена школа“ из Бачке Тополе, Школска 2, од 07,00 до
14,00 часова. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Ближе информације се могу добити на горенаведени број телефона.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАШЕ НАДЕ“
24000 Суботица, Јожефа Атиле 8
тел. 063/801-57-56

Васпитач

4 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, васпитач, пожељно знање рада на
рачунару, знање мађарског језика и пожељно али није обавезно знање
енглеског језика, рад на одређено време, рад у сменама. Заинтересовани кандидати могу биографије донети лично на горенаведену адресу
или слати на е-mail: nase_nade@yаhoo.com. Ближе информације могу
се добити на број телефона: 063/801-57-56.

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

Професор струковних студија за ужу научну област
Рачунарско инжењерство
Професор струковних студија за ужу научну област
Машинска енергетика
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и
услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и
99/14), Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника и сарадника и Статутом Високе
техничке школе струковних студија у Суботици. Уз пријаву на конкурс
кандидати подносе: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, као и о академском
звању доктора, списак радова, као и саме радове (на захтев комисије), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и
доказ да није осуђиван (прибавља се у МУП-у). Пријаву са доказима о
испуњавању услова конкурса доставити секретаријату школе, на адресу: Висока техничка школа струковних студија, Марка Орешковића 16,
Суботица, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
24000 Суботица, Козарачка 2/а

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа:

Доцент страног језика - енглески језик
УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, смер енглески језик и књижевност, доктор лингвистичких наука, 5 година радног искуства у
педагошком раду; упознатост и овладаност терминологијом и фразеологијом из области грађевинарства и архитектуре, оспособљеност за
усмено и писмено превођење стручних текстова са енглеског на српски
језик и са српског на енглески језик. Способност писања апстраката
на енглеском језику из области грађевинарства. Способност конференцијског превођења, стручног, тј. грађевинског и другог, са енглеског на српски језик и са српског на енглески језик. Кандидати поред
општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама
члана 64 Закона о високом образовању, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду донесен
на седницама Сената 09.10.2008, 04.12.2008, 28.05.2009, 24.06.2010 и
25.02.2013. године (пречишћен текст) о начину и поступку стицања
звања и заснивање радног односа наставника Универзитета Нови Сад
и члана 122 Статута Грађевинског факултета у Суботици. Уз пријаву на
конкурс приложити: кратку биографију, диплому факултета, диплому
доктора наука и списак објављених радова и саме радове. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати.
Ближе информације могу се добити на број телефона: 024/554-300.
Пријаве са доказом о испуњавању услова слати на адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет, Козарачка 2/а, 24000 Суботица.
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ШАБАЦ
ПУ „СУНЦОКРЕТИ“

15225 Владимирци, Светог Саве 74

Директор
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. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и да поседује дозволу
за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања или да је стекао
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три
године или више образовање и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 васпитно-образовни
рад. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву
на конкурс, из тачке 2 - приликом закључења уговора о раду, а из
тачке 3 - прибавља установа. Директор се бира на период од четири
године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству,
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен
препис/фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, потврду о
радном искуству, преглед кретања у служби са биографским подацима
и доказе о својим стручним и организационим способностима. Ближе
информације о конкурсу могу се добити у установи и на број телефона:
015/513-286. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПУ „СУНЦОКРЕТИ“

15225 Владимирци, Светог Саве 74

Васпитач у припремној предшколској групи

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
и да поседује дозволу за рад, на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; 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 васпитно-образовни
рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз
пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 - приликом закључења уговора
о раду, а из тачке 3 - прибавља установа. Уз пријаву на конкурс приложити: радну и личну биографију, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са документима слати на адресу установе. Кандидати ће бити
писмено обавештени о резултату конкурса у року од 15 дана од дана
истека рока за подношење пријава. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на број телефона: 015/513-286 - рачуноводство ПУ
„Сунцокрети“ Владимирци.

ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“

15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/3432-154

Професор разредне наставе

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

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са функције, а
најдуже до 31.08.2015. године

Професор физичког васпитања

Унапредите своје пословање

на одређено време до повратка запосленог са функције, а
најдуже до 31.08.2015. године
2 извршиоца

Помоћни радник

на одређено време до повратка запослене са боловања

Сајмови запошљавања
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УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду
мора да испуњава и посебне услове предвиђене у чл. 120 ст. 1 Закона
о основама система образовања и васпитања и да има одговарајуће
образовање (за наставнике - да има одговарајућу врсту и степен стручне спреме предвиђен Законом и Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи); да
поседује психичку 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. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности. Поседовање психичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима доказује се на
основу лекарског уверења приликом заснивања радног односа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и одговарајућу
документацију којом доказују да испуњавају услове предвиђене Законом, односно Правилником, као и овим конкурсом: диплому, односно
уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављан-
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ству и извод из матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци. Сва
документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Пријаве слати на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ВАЉЕВО
ГИМНАЗИЈА
„БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“
14210 Уб, Вука Караџића 15
тел. 014/411-149

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
17520 Бујановац, Село Биљача
тел. 017/647-200

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са боловања, а
најдуже до 31.08.2015. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: За наставнике: одговарајуће високо образовање сходно члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања, као и остали услови прописани чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/90, 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008, 8/11, 14/13).
Уз пријаву кандидат доставља: оверену копију дипломе о стеченом
високом образовању, оверену копију уверења да има држављанство
Републике Србије и оверену копију извода из матичне књиге рођених.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

УСЛОВИ: да кандидат испуњава опште услове утврђене у чл. 24-28
Закона о раду, као и посебне услове из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13), односно 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 и да има држављанство Републике Србије. Кандидат треба да
испуњава услове у погледу стручне спреме: VII степен стручне спреме, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 од 07.11.2012). Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да достави следећу документацију: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, фотокопију личне карте,
уверење о здравственом стању и здравственој способности за рад са
децом и ученицима. У поступку одлучивања о избору наставника врши
се претходна провера способности коју врши Национална служба за
запошљавање, а лекарско уверење подноси се пре закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, на адресу школе. Настава се изводи на албанском језику. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број
телефона: 017/647-200. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ“

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“

Наставник ликовне културе

са 20% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог

Наставник физичког васпитања

са 80% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог

14210 Уб, Вука Караџића 15
тел. 014/411-149

Наставник ликовне културе

са 35% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог

УСЛОВИ: За наставнике: одговарајуће високо образовање сходно
члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања, као и
остали услови прописани чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/90, 5/91, 1/92,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008,
8/11, 14/13). Уз пријаву кандидат доставља: оверену копију дипломе о стеченом високом образовању, оверену копију уверења да има
држављанство Републике Србије и оверену копију извода из матичне
књиге рођених. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ „ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ“
14202 Рајковић, тел. 014/68-469

Наставник енглеског језика

за рад у матичној школи и издвојеним одељењима, на
одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013); одговарајућа
стручна спрема према важећем Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013). Кандидати уз пријаву треба
да доставе: диплому о стеченом образовању (оригинал или оверена
копија), уверење о држављанству (не старије од шест месеци, оригинал или оверена копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија). Пријаве слати на горенаведену адресу.

Бесплатна публикација о запошљавању

Ратаје, 17521 Ристовац
тел. 017/59-003, 59-035

Педагошки асистент

на одређено време, тј. до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: завршен програм обуке за педагошког асистента.

Библиотекар

са 50% радног времена, за рад у школи у Ратају, на
одређено време, тј. до повратка радника са функције, а
најдуже до краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање.

Библиотекар

са 50% радног времена, за рад у школи у Буштрању, на
одређено време, тј. до повратка радника са функције, а
најдуже до краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава и остале услове предвиђене Законом
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013), тј. 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 и да има држављанство РС. Уз пријаву на конкурс доставити:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да
се против кандидата не води истрага, нити је подигнута оптужба и да
се не води кривични поступак пред судом (све то не старије од шест
месеци), кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, тј. сведочанства. Пријаве слати на адресу школе. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.
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ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ВРАЊУ
17500 Врање, Кнеза Милоша 26
тел. 017/427-770

Домар

на одређено време до краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме.

Андрагошки асистент

на одређено време до краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: најмање IV стручне спреме.

Наставник српског језика

на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са
55% радног времена

Наставник математике

на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са
55% радног времена

Библиотекар

на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са
45% радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са
56% радног времена

Основне животне вештине - модул

на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са
7,6% радног времена

Дигитална писменост

на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са
35% радног времена

Предузетништво

на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са
7,1% радног времена

Одговорно живљење у грађанском друштву

на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са
16,6% радног времена

Примењене науке - модул

на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са
6,9% радног времена

Српски језик

на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са
39% радног времена

Енглески језик

на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са
25,3% радног времена

Историја

на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са
9,4% радног времена

Географија

на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са
непуним радним временом 9,4%

Физика

на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са
9,4% радног времена

Математика

на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са
39,3% радног времена
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Биологија

на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са
9,5% радног времена

Хемија

на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са
9,4% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање; 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; 5. савладан Интегрални програм обуке за остваривање
програма функционалног основног образовања одраслих предвиђен
Правилником о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) - важи само
за кандидате који се пријављују за радна места од редног броја 5 до
редног броја 19. Докази о испуњености услова из ст. 1, 4 и 5 подносе
се уз пријаву на конкурс, а из става 2 - пре закључења уговора о раду.
Доказ из става 3 - прибавља школа. Рок за подношење пријава је 8
дана. Непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
17512 Стубал
тел. 017/484-331

Андрагошки асистент

на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погледу стручне
спреме по Правилнику о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2010), као и услове за заснивање радног односа прописане чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству,
диплому о стеченом средњем образовању, потврду да је кандидат
завршио уводну обуку и извод из матичне књиге рођених. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погледу стручне
спреме по Правилнику о програму обуке за педагошке асистенте („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2010), као и услове за заснивање радног односа прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: уверење о држављанству, диплому о стеченом средњем
образовању, потврду да је кандидат завршио уводну обуку и извод
из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

Наставник српског језика за I циклус

за 28% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године

Наставник српског језика за II и III циклус

за 39% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године

Наставник енглеског језика за I, II и III циклус

за 25,30% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године

Наставник предмета Дигитална писмености за I, II и
III циклус
за 15,36% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године
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Наставник математике за I циклус

за 28% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године

Наставник математике за II и III циклус

за 39,30% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године

Наставник предмета Основне животне вештине за
I циклус
за 7,60% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године

Наставник физике за II и III циклус

за 9,40% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године

Наставник хемије за II и III циклус

за 9,40% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године

Наставник биологије за II и III циклус

за 9,50% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године

Наставник примењених наука за III циклус

за 6,90% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године

Наставник историје за II и III циклус

за 9,40% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године

Наставник географије за II и III циклус

за 9,40% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године

Наставник предузетништва за II и III циклус

за 7,10% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године

Наставник предмета Одговорно живљење и
грађанско друштво за II и III циклус

за 7,10% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове у погледу стручне спреме
по Правилнику о врсти образовања наставника који остварују програм
огледа Функционалног основног образовања одраслих, као и услове
за заснивање радног односа прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, диплому о степену и
врсти стручне спреме, извод из матичне књиге рођених, уверење о
савладаном „Интегралном програму обуке за остваривање програма
функционалног основног образовања одраслих“. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на број телефона: 017/484-331.

2, 3, 4 и 5, као и услове из члана 8 став 2 и став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13), посебне услове прописане Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013);
1. најмање 15 година (општи услов); 2а одговарајуће образовање
прописано чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања; 2б одговарајуће образовање прописано чланом 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања, односно 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; програм
за стицање образовања из претходног става реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима
се уређује високо образовање; наставник или стручни сарадник који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања; 3. да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; 4. да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 5. да је држављанин Републике
Србије; 6. да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену
фотокопију дипломе (уверења) о траженом степену и врсти стручне
спреме; оригинал или оверену фотокопију доказа (потврда или уверење) високошколске установе којим кандидат доказује 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; уколико је кандидат положио
испите из педагогије и психологије - доставља оверену фотокопију
индекса или оверену фотокопију потврде факултета о положеним
испитима из наведених предмета; уколико кандидат има положен
стручни испит или испит за лиценцу - доставља оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односну испиту за лиценцу;
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; доказ о знању језика - оверену фотокопију дипломе или
уверења о завршеном средњем, вишем или високом образовању на
српском језику или оверену фотокопију потврде о положеном испиту
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - доставља само изабрани кандидат, пре закључивања уговора
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван у смислу тачке 4 конкурса прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребним доказима
о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће бити разматране.
Напомена: С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности,
у складу са Законом о основама система образовања и васпитања,
потребно је да уз пријаву кандидат достави извод из матичне књиге
рођених или да у пријави наведе и следеће податке: ЈМБГ, датум и
место рођења кандидата, за удате и њихово девојачко презиме и име
оца или мајке. Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ЗРЕЊАНИН
ОШ „СЕРВО МИХАЉ“

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗРЕЊАНИН

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

на одређено време ради замене запослених преко 60 дана
(трудноћа, породиљско одсуство, дуже боловање)
9 извршилаца

УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разредне наставе,
професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер,
професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу. 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 75/2014), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1,

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) или образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године или одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад, да није осуђиван правноснажном

23206 Мужља, Мађарске комуне 55
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пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију, оверену фотокопију дипломе или уверење, оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о држављанству, доказ о знању језика на ком се изводи васпитно-образовни
рад (доказује се дипломом о стеченом одговарајућем образовању за
обављање образовно-васпитног рада или овереном фотокопијом уверења да је лице положило испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад подноси се пре закључења уговора о раду,
а доказ о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности.
Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу установе,
поштом или лично у просторијама установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ“

23272 Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Стручни сарадник на превентиви здравствене
заштите

на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба
да испуњава и следеће услове: завршена виша медицинска школа педијатријског или општег смера; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство
Републике Србије, да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни
рад. Уз пријаву кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу
или оверену фотокопију): сведочанство о завршеном вишем образовању, извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - установа ће прибавити службеним путем. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Пријаве са кратком биографијом
и потребном документацијом доставити на адресу установе, у року од
8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним
фотокопијама неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23272 Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 79
тел. 023/771-041

Дефектолог-олигофренопедагог

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
„УРОШ ПРЕДИЋ“
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Административни референт

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање (оверена фотокопија дипломе,
кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да је кандидат држављанин Републике Србије (уверење о држављанству, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, подноси
изабрани кандидат 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 (уверење
прибавља школа од МУП-а, по службеној дужности), знање језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад (утврђује се на основу доказа из тачке 2), старост: најмање 15 година. Потребна стручна спрема
је одређена Правилником о организацији и систематизацији послова
у ХПТШ „Урош Предић“ Зрењанин: IV степен стручне спреме, биротехничар, правни техничар, економски техничар, медицинска сестра
- техничар, завршена гимназија, хемијско-технолошко техничка школа,
погонски смер. Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и
неуредне пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати на адресу школе.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у звање наставника/вишег наставника
страног језика и вештина, ужа научна област
Светски језици - Руски језик
са 50% радног времена, на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за наставника страног језика и вештина: стечено
високо образовање првог степена, објављени стручни радови у одговарајућој области и способност за наставни рад (члан 68 Закона о
високом образовању). Услови за вишег наставника страног језика и
вештина: стечено високо образовање првог степена, академски назив
магистра, објављени или реализовани стручни радови у одговарајућој
области и способност за наставни рад.

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

за рад у специјалним одељењима са децом лако ометеном у
психофизичком развоју
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује
смисао за наставни рад.

Наставник математике

Сарадник у звање асистента за ужу научну област
Менаџмент

УСЛОВИ: наставник, васпитач и стручни сардник је лице које је стекло
одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09,
52/11 и 55/13): 1) одговарајуће образовање; 2) да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа службеним путем); 4) држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс. Доказ о испуњености услова из тачке 2
(психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима) - кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 - прибавља школа. Кандидати по расписаном конкурсу уз пријаву
достављају следећа документа: оригинал или оверен препис дипломе
(као доказ о одговарајућем образовању) и уверење о држављанству.
Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 15 дана од
дана објављивања у публикацији”Послови”, на адресу школе, са назнаком: “За конкурс”.
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на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује
смисао за наставни рад.

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

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује
смисао за наставни рад.
Посебни услови: поседовање ЕCDL autorised tester. Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге и саме радове), подносе се у
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Наука и образовање
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу факултета, са назнаком: „За конкурс“.

СРЕДЊА ШКОЛА “ЂУРА ЈАКШИЋ”

23220 Српска Црња, Краља Александра 63
тел. 023/811-041

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) - високо образовање стечено на
студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, да испуњава услове прописане одредбом члана 59 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да има одговарајуће образовање за наставника врсте школе и подручја рада за
које конкурише, односно високо образовање одговарајуће врсте стручне спреме за наставника гимназије - општи тип, наставника у подручју рада: економија, право и администрација у четворогодишњем
трајању - образовни профил: економски техничар и трговина, туризам
и угоститељство у трогодишњем трајању - образовни профил: трговац, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце);
обуку и положен испит за директора установе; најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и
здравствене 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; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Директор се бира на период од четири године. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: оригинал или оверену копију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању лиценце
за рад (положен стручни испит) - оригинал или оверена копија, доказ
о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду), уверење да кандидат није осуђиван у складу са одредбом члана
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- школа прибавља по службеној дужности, па је због тога потребно
доставити и извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена копија), биографију са кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора школе; доказ о знању српског
језика као језику на ком се изводи образовно-васпитни рад, тј. 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 копија); с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС до дана објављивања овог конкурса није организовало
обуку и полагање испита за директора школе, 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 се подносе у затвореној коверти, на адресу школе - непосредно или поштом
препоручено, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 023/811-041.
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ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

Наставник информатике и рачунарства

на одређено време, са 10% радног времена, за рад
у одељењима на мађарском наставном језику, у ОШ
„Соња Маринковић“ Зрењанин у издвојеном одељењу у
Михајлову, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
- помоћника директора

УСЛОВИ: Кандидат поред законом прописаних општих услова за заснивање радног односа мора испуњавати и посебне услове прописане
Законом о основама система образовања и васпитања (чл. 120-122):
одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; професор информатике, професор информатике у образовању, професор информатике и
техничког образовања, дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер пословне информатике, дипломирани инжењер
електротехнике - за рачунску технику и информатику, дипломирани
математичар - за рачунарство и информатику, дипломирани инжењер
организације рада, смер кибернетски, дипломирани инжењер организације - за информационе системе, дипломирани инжењер за информационе системе, дипломирани инжењер организационих наука - одсек
за информационе системе, дипломирани економиста - за економику,
статистику и информатику, дипломирани математичар, професор
математике, професор физике, дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунске технике и информатике, дипломирани инжењер
електронике, професор технике и информатике, професор техничког образовања, професор електротехнике, професор машинства,
дипломирани инжењер менаџмента за информационо - управљачке и комуникационе системе, професор информатике - математике,
дипломирани информатичар, дипломирани информатичар - пословна
информатика, дипломирани информатичар - професор информатике,
професор географије - информатике, дипломирани информатичар мастер, дипломирани професор географије - информатике, мастер,
професор физике - информатике, дипломирани професор физике информатике - мастер, дипломирани професор информатике, мастер,
дипломирани информатичар - мастер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, дипломирани економиста за економску статистику и информатику, дипломирани физичар, дипломирани физичар - примењена и
компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена
физика и информатика - мастер, мастер математичар, мастер информатичар, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, мастер економиста, мастер професор информатике и математике, мастер професор информатике и физике, мастер професор физике и информатике,
мастер професор географије и информатике, мастер професор технике и информатике, мастер професор информатике и технике, мастер
инжењер информационих технологија, мастер инжењер организационих наука (смер Информациони системи и технологије или Софтверско
инжењерство и рачунарске науке), дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства - мастер, дипломирани инжењер организационих наука - мастер из области информационих система и технологија,
дипломирани професор информатике и математике - мастер, дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор информатике и технике - мастер, професор основа технике и
информатике, професор географије и информатике. Наставу и друге
облике образовно-васпитног рада из предмета Информатика и рачунарство може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра. Наставу
и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Информатика
и рачунарство може да изводи и лице које је стекло академско звање
мастер које у оквиру завршених студија мора имати положено најмање
пет информатичких предмета (од тога најмање један из области Про-
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Наука и образовање
грамирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области Математика или Теоријско рачунарство. Уколико школа преузимањем
или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове
из ст. 1-3 ове тачке, наставу и друге облике образовно - васпитног рада
за предмет Рачунарство и информатика може да изводи и лице које
је стекло стручни назив струковни специјалиста, ако у оквиру завршених студија има положено најмање пет информатичких предмета
(од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из
области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области - Математика или Теоријско
рачунарство. Испуњеност услова из ст. 2-4 ове тачке утврђује Министарство надлежно за послове образовања, на основу наставног плана
и програма студија, односно студијског програма.

Наставник математике

на одређено време, са 22% радног времена, за рад у
одељењима на мађарском наставном језику у ОШ „Соња
Маринковић“ Зрењанин, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана - помоћника директора

морају бити уредно оверене. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о
испуњавању услова, са назнаком: „Пријава на конкурс“, доставити на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

УСЛОВИ: Кандидат поред законом прописаних општих услова за заснивање радног односа мора испуњавати и посебне услове прописане
Законом о основама система образовања и васпитања (чл. 120-122):
одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; професор математике,
дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску
математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и
информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор
математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику
економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним
предметом: Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер
математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и
математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер
(са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска
математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије), професор хемије - математике, професор
географије - математике, професор физике - математике, професор
биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и
информатичар. Лица која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани - мастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета: геометрија или
основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике,
односно математике и информатике.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следеће доказе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима - подноси се пре закључења уговора о раду, уверење да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - школа прибавља по службеној дужности, доказ о знању мађарског језика - у складу са законом. Фотокопије приложених докумената
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БЛОКАДА РАЧУНА И ЛИЦЕ
С ЕВИДЕНЦИЈЕ
Интересује ме да ли могу да се пријавим на евиденцију незапослених, с обзиром да сам оснивач и власник привредног
друштва чији је рачун блокиран дуже од
једне године, а самим тим ја немам никаква примања?
На евиденцију Националне службе за запошљавање могу да се пријаве незапослена
лица, лица која траже промену посла и друга
лица која траже посао. Незапосленим лицем
сматра се особа од 15 до 65 година, односно до
испуњења услова за пензију, способна и одмах
спремна да ради, која није засновала радни однос или на други начин остварила право на рад.
Према овој одредби, а имајући у виду ваш
статус - да сте оснивач и власник привредног
друштва, уколико сте и обавезно осигурани по
неком основу (засновали сте радни однос у истој
фирми или сте регистровани/обављате функцију заступања, представљања или обављате
друге пословне функције), не испуњавате услове да се пријавите на евиденцију НСЗ као незапослено лице.
Међутим, уколико сте заинтересовани за
пружање помоћи у тражењу посла, на евиденцију НСЗ се можете пријавити као лице које тражи промену посла и остварити право на посредовање, информисање и саветовање. Детаљније
информације о условима и начину пријављивања, као и потребној документацији, можете
добити на нашем сајту.
Све горенаведено су опште информације, с
обзиром да немамо увид у потребна документа
како бисмо са сигурношћу могли да говоримо
о вашем статусу. Ради утврђивања конкретног
статуса и одређивања могућности за увођење у
једну од категорија тражилаца посла, саветујемо вам да се обратите надлежној филијали НСЗ.
Када ће се у евиденцији НСЗ наћи образовни профили дипломирани демограф и
мастер демографије? Ова занимања се већ
годинама не воде као самостална, већ у оквиру других занимања.
Евиденција образовних профила стечених
на високошколским установама, у информа-

Бесплатна публикација о запошљавању

ционом систему НСЗ врши се усклађивањем са
важећом „Листом звања стручних, академских и
научних назива“, која се објављује у „Службеном
гласнику РС“. Образовни профили које сте навели биће у употреби у НСЗ одмах по објављивању
у званичном гласилу.
Имам 38 година радног стажа, а плата
ми је 28.000 динара. Уколико бих се одлучио на раскид радног односа и пријавио на
евиденцију НСЗ, колика би ми била новчана накнада на месечном нивоу и колико
дуго бих остваривао ово право?
Новчана накнада као право из осигурања за
случај незапослености прописана је Законом о
запошљавању и осигурању за случај незапослености. На сајту Националне службе за запошљавање, у рубрици „Док тражите посао“, можете
пронаћи детаљну информацију о законским условима за остваривање овог права.
Указујемо на одредбе које се односе на висину новчане накнаде. Основица за утврђивање
висине новчане накнаде јесте просечна зарада
или накнада зараде незапосленог, у складу са
законом, у последњих шест месеци који претходе месецу у којем је престао радни однос, односно осигурање. Новчана накнада утврђује се у
висини од 50% од основице и не може бити виша
од 160% нити нижа од 80% минималне зараде
утврђене у складу са прописима о раду за месец у којем се врши исплата новчане накнаде.
Указујемо и на чињеницу да се новчана накнада
утврђује по бруто принципу и да у себи садржи
и доприносе за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање, из разлога што је корисник
новчане накнаде, према одредбама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, обвезник наведених доприноса. Из наведеног произилази да се решењем утврђени износ новчане
накнаде сваког месеца, приликом обрачуна за
исплату, упоређује са износом 80%, односно
160% минималне зараде и исплаћује кориснику
у износу умањеном за припадајуће доприносе.
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АКТУЕЛНО Сајам запошљавања у Ужицу

ПОСАО ТРАЖЕ И ЗАПОСЛЕНИ
Двадесет послодаваца са подручја ужичке филијале НСЗ спремно да запосли више од
200 радника. Поред незапослених са евиденције, на сајму су се нашли и запослени

Ч

етрнаести ужички сајам запошљавања одржан је 10.
октобра. Забележено је велико интересовање незапослених лица у потрази за послом - око 600 незапослених стрпљиво је са радним биографијама чекало да обаве разговор с потенцијалним послодавцима. Поред
незапослених с евиденције, на сајму су се нашли и запослени, као и студенти, како би испитали актуелне могућности
које се нуде на тржишту рада.
„У последњих седам месеци број незапослених у Србији
је константно смањиван, па је тренутно на евиденцији 45.000
лица мање. Подаци говоре да излазимо из једне озбиљне и
дубоке кризе на тржишту рада и прелазимо у период када је
извесније да сви који траже посао могу и да га нађу”, рекао је

директор НСЗ Зоран Мартиновић, отварајући манифестацију, а учесницима су се обратили и директорка Филијале
Ужице НСЗ Зорица Милошевић и градоначелник Ужица
Тихомир Петковић.
Организацији сајма свој допринос су дали послодавци
са подручја ужичке филијале НСЗ, који ће у следећем периоду примити нове раднике. Међу њима су: ИНМОЛД, АТМ, Сретен Гудурић, Диви, Сирогојно компани, Зип универзал, Кон-

трол поинт и низ других. Двадесет послодаваца исказало је
спремност да запосли више од 200 радника.
За три сата, колико је сајам трајао, незапослени су више
пута прегледали понуду послова и разматрали где да оставе своје радне биографије. Сви који су дошли без радних
биографија могли су потражити помоћ на штанду Филијале
Ужице, како би на лицу места саставили си-ви и конкурисали
за посао.
Б.Терзић

Двадесет милиона динара за активне мере
запошљавања
Истог дана у Ужицу су додељени уговори корисницима
програма и мера активне политике запошљавања у 2014.
години: за програм стручне праксе за особе са инвалидитетом, субвенције за самозапошљавање и извођачима јавних
радова за ангажовање особа са инвалидитетом.
Филијала Ужице до краја године има на располагању око
20 милиона динара за спровођење мера активне политике
запошљавања, што омогућава ангажовање око 140 лица
са евиденције незапослених. Од овог броја, око 100 лица
чине особе с инвалидитетом.
У оквиру мера активне политике запошљавања, до сада је
у Филијали Ужице закључено 17 уговора за самозапошљавање, при чему је потписник једног уговора лице ромске
националности. Велико интересовање исказано је за програме запошљавања особа са инвалидитетом: три особе су
А.Б.
покренуле сопствени бизнис, одобрена је једна субвенција
послодавцу за опремање радног места за особу са инвалидитетом, 2 лица су ангажована по програму стручне праксе
и реализована је једна субвенција зараде за запошљавање
ОСИ. Одобрено је и 20 пројеката јавних радова на којима ће
бити ангажовано 75 особа са инвалидитетом које се налазе на евиденцији ужичке филијале НСЗ.

ЧАЧАК

ПОСАО ЗА 39
ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ

Н

ационална служба за запошљавање у Чачку одобрила је 10 пројеката за привремено запошљавање 39 особа са
инвалидитетом. Директор филијале Саша Обрадовић је на конференцији за новинаре истакао да пројекте који
су одобрени за седам удружења, два јавна предузећа и једну приватну фирму и који трају од три до пет месеци,
финансира Национална служба за запошљавање, у укупном износу од 7,2 милиона динара.
У Чачку ће бити запослене 23 особе са инвалидитетом, у Ивањици 15, а у Горњем Милановцу једно лице. Представници удружења ОСИ у Чачку истакли су да су пројекти добар начин да ова лица нађу запослење, јер тешко долазе до
посла, с обзиром да послодавци још увек зазиру да запосле особу са инвалидитетом.
У Моравичком округу, који обухвата Чачак, Горњи Милановац, Лучане и Ивањицу, евидентирано је 425 незапослених лица са инвалидитетом, највише у Чачку - 166, у Ивањици 163, у Горњем Милановцу 77, а у Лучанима 19.
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АКТУЕЛНО

Отворена нова фабрика компаније „Tigar Tyres“ - „Big tigar“

500 НОВИХ РАДНИХ МЕСТА
Изградња новог производног погона француске компаније највећа инвестиција у
последњих неколико деценија у Пироту. „Мишлен“ у Србији тренутно запошљава
2700 радника

Н

ови погон фабрике „Tigar tyres“ - „Big Tigar“ свечано
је отворен у Пироту, 9. октобра. Реч је о инвестицији
вредној 215 милиона евра, која ће обезбедити 500 нових радних места. Отварању су присуствовали председник Републике Србије Томислав Николић, председник
„Мишлен групе“ Жан Доминик Сенард, министар привреде Жељко Сертић, а у име Националне службе за запошљавање генерални директор Зоран Мартиновић.
„Пословање и улагање француске компаније ’Мишлен’ у
Србији потврда је да је наша земља стабилна и добро уређена
држава у коју треба улагати. Данас званично почиње реализација инвестиционог пројекта вредног 215 милиона евра.
Проширење производних капацитета и увођење новог програма производње путничких и полутеретних пнеуматика
омогућиће повећање обима производње за 50 одсто већ до
краја 2016. године”, рекао је председник Николић приликом отварања новог погона фабрике која
послује у оквиру „Мишлен групе“.
За нови погон фабрике Филијала ходних сајмова запошљаСимболичним потписивањем прве
Само на последњем,
Пирот НСЗ обавила професионалну вања.
гуме, председник Републике Србије и
априлском
сајму, заинпредседник „Мишлен групе“ пустили су у
селекцију преко 1400 кандидата тересовани кандидати су
рад фабрику „Big Tigar“, која ће понудити
предали представницима
тржишту 1500 различитих артикала. Изкомпаније
преко
1000
радних
биографија.
Тражени су произградња новог производног погона француског „Мишлена“
највећа је инвестиција у последњих неколико деценија у водни радници, али и високообразовани кадрови, претежно
Пироту, али и једна од највећих у Србији. „Мишлен“ у Србији техничке струке, као што су дипломирани електро и машински инжењери. За „Tigar Tyres“ Филијала Пирот је од почеттренутно има 2700 радника.
Сарадња НСЗ са компанијом „Tigar Tyres“ датира од ка године до сада обавила професионалну селекцију преко
доласка ове компаније у Пирот. Поред коришћења бројних 1400 кандидата за позицију радника у производњи. M.Јонић
услуга НСЗ, компанија је учествовала и на неколико прет-

Самоуслужни систем НСЗ у Градској управи Ниша

У

СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

просторијама Градске управе Ниша, недавно је представљен Самоуслужни систем Националне службе за
Плакета за НСЗ
запошљавање (Selfservice system), израђен по угледу
на већ постојеће системе у јавним установама Европе.
Поводом 13. октобрa, Дана општине Дољевац, НационалСврха овог система је брже пружање одређеног сета услуга ној служби за запошљавање - Филијали Ниш додељена је
намењених тражиоцима посла, растерећење администрације, плакета за изузетна достигнућа у области запошљавања.
приступ интернету за незапослене који иначе нису у могућности да користе овај извор информација у потрази за послом, Плакету је на свечаној додели у име НСЗ примио Бобан Макао и унапређење услуга Националне службе за запошља- тић, директор Филијале Ниш.
вање.
„Изабрали смо ову локацију како би наши суграђани приликом доласка у Градску управу имали и могућност да системом који је повезан са базом НСЗ добију последње информације о слободним радним местима, креирају свој CV и пошаљу га
послодавцима који су објавили конкурсе. У другој фази, путем Самоуслужног система биће омогућено и издавање 23 врсте
уверења, што ће заиста бити од велике користи Нишлијама “, истакао је Бобан Матић, директор нишке филијале Националне
службе за запошљавање.
„Град Ниш је издвојио овај простор и заједно са НСЗ инсталирали смо систем који ће моћи да користе сви незапослени
суграђани. Систем је директно повезан са Националном службом за запошљавање, тако да ће од сада, поред уобичајних
услуга Градске управе, бити доступне и поједине услуге НСЗ. Све на једном месту“, истакао је проф. др Јован Стојковић,
помоћник градоначелника и председник Савета за запошљавање Града Ниша.
Самоуслужни систем се састоји од два рачунара, при чему је један посебно прилагођен особама с инвалидитетом.
„Особе са инвалидитетом су све активније у тражењу посла, тако да је од изузетног значаја што је Самоуслужни систем
уједно и прилагођен њиховим потребама“, истакла је Марина Савовић, председница Савета за особе са инвалидитетом
Града Ниша.
В. Крстић
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АКТУЕЛНО Сајам запошљавања у Новом Саду

ВИШЕ ОД 400
СЛОБОДНИХ
РАДНИХ МЕСТА
На сајму је учествовало 55 послодаваца,
2500 лица оставило своје радне
биографије

Г

рад Нови Сад и Национална
служба за запошљавање - Филијала Нови Сад организовали су
9. октобра Сајам запошљавања у
Новом Саду, у Западном холу „Спенса“.
Преко 2500 лица је оставило своје радне биографије и имало могућност да
оствари непосредан контакт са послодавцима.
На сајму је учествовало 55 послодаваца, који су пријавили преко 400
слободних радних места. Незапосленима су понуђени послови у економској,
комерцијалној, трговачкој, правној, туристичкој, угоститељској, машинској,
електротехничкој, грађевинској, саобраћајној, технолошкој, текстилној, графичкој, прехрамбеној, пољопривредној
и медицинској струци. Прилику да
пронађу посао имали су и информатичари, санитарно-еколошки инжењери,
хидрогеолози са лиценцом, дефектолози, психолози, менаџери, пословни
секретари, административни радници,

водоинсталатери, молери, бравари заваривачи, столари, пекари, фризери,
хигијеничари и помоћни радници у
производњи.
„Циљ програма рада Националне
службе за запошљавање је повећање
учешћа НСЗ на тржишту рада. Да би се
постигао овај циљ, један од предуслова је и успостављање што интензивније
сарадње са послодавцима, на чему НСЗ
и Град Нови Сади раде и на овом сајму
запошљавања. Сајам, као једна од мера
активне политике запошљавања, има
за циљ смањење стопе незапослености,
која је у Новом Саду по последњим
статистичким подацима 18,1%. У односу на исти месец претходне године, у
Јужнобачком округу забележено је повећање броја пријављених потреба за
запошљавањем за 21,96%, а у граду Новом Саду за 28,77%“, истакла је Татјана
Видовић, директорка Филијале Нови
Сад НСЗ.

Колики је број запослених у државној
управи

СЕЗОНЦИ ПОГУРАЛИ
ЛЕТЊИ РАСТ

Укупан број запослених у јулу, у односу
на јун, порастао за 3.759 људи, већином
сезонских и радника на одређено време

У

купан број запослених у државној управи је у јулу,
у односу на јун, порастао за 3.759 људи, међу којима
су у већини сезонски радници и радници на одређено време. Истовремено је број стално запослених
већи за 27, објавило је Министарство финансија. Према
подацима из Регистра запослених, које ово министарство
објављује на свом сајту, у јулу је у држави било запослено и ангажовано 33.895 људи, док је у јуну тај број износио
30.136.
Према истом извору, у јулу је на неодређено време
било запослено 25.467 људи, на одређено и привремено
ангажовних било је 6.914, док је по другим основама ангажовано 1.514 људи. У министарствима и органима управе у
јулу је било запослено укупно 17.557 људи, 14.956 за стално
и 1.778 хонорарно. Посебне организације су запошљавале
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Међу штандовима који су привукли највећу пажњу био је и штанд
предузећа „Шајкашка“ АД Жабаљ.
„Први пут учествујемо на сајму
запошљавања. Манифестација је заиста добро организована и пријатно смо
изненађени оваквим видом комуникације између незапослених и послодаваца“, истакла је Нада Шовљански,
представница предузећа „Шајкашка“
АД.
Први пут на сајму био је и ресторан
„Два штапића“ из Новог Сада. „Сајам је
добро организован, прикупили смо велики број радних биографија“, истакла
је Гордана Спасојевић, менаџерка
ресторана.
По речима Рајне Цветићанин,
представнице предузећа „Гепард Вис“
ДОО из Новог Сада, ово је до сада најпосећенији сајам запошљавања и веома
су задовољни бројем лица која се интересују за посао у њиховом предузећу.
Слободанка Ленђел

5.480 људи, 1.366 за стално, а чак 4.093 по основу уговора и
на одређено време.
Гледајући укупан број запослених и ангажованих,
само у Хидрометеоролошком заводу има 4.397 радника, а
махом је реч о сезонцима. Наиме, РХМЗ има 397 стално запослених и 3.997 сезонаца, док су три особе ангажоване по
другим основама.
У службама Владе Србије, према овим подацима, ради
1.683 људи - 1.252 за стално, 316 на неодређено, док је 115
ангажовано по другим основама. Највећи број људи ради
у Управи за заједничке послове републичких органа, чак
1.028, и то 837 за стално, 169 на одређено, а 22 по другим
основама. Јавне агенције запошљавају 514 особа - 453 стално запослених, 15 на одређено и 46 по другим основама.
Више од половине укупног броја запослено је у Агенцији за приватизацију - 292, али 280 за стално. У фондовима ради укупно 8.382 људи, 7.175 стално запослених. У јулу
је у ПИО фонду било запослено 3.593 људи, од чега 3.251 за
стално, а у Републичком фонду за здравствено осигурање
2.765, за стално 2.136. У Националној служби за запошљавање укупно је запослено 2.024 људи, од чега 1.788 за стално.
Министарство финансија је објавило и да су локалне
самоуправе у Србији у јулу укупно запошљавале 45.050
људи. У администрацији градова и општина у централној Србији било је укупно 32.178 запослених, у Војводини
12.101, а на Косову и Метохији 771.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО Основана Регионална асоцијација малих и средњих предузећа, занатских
радњи и предузетника централне Србије

ОКОСНИЦА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
Мала и средња предузећа показала највећу флексибилност током светске
финансијске кризе

У

Крагујевцу је почела да ради Регионална асоцијација
малих и средњих предузећа, занатских радњи и предузетника централне Србије, основана уз подршку
Српске асоцијације малих и средњих предузећа из
Београда. Основни задатак асоцијације је пружање институционалне помоћи и подршке сектору малих и средњих предузећа региона.
У циљу промоције удружења и повезивања са свим релевантним социјалним партнерима, у просторијама Скупштине града Крагујевца одржан је округли сто на тему „Перспектива привреде региона и помоћ у време кризе“. Учесници
округлог стола били су представници Српске асоцијације
малих и средњих предузећа, представници локалне самоуправе, члан Градског већа задужен за привреду и приватно предузетништво Душан Алексић и члан Градског већа
за економску политику града и финансије Петар Веселиновић, представници Националне агенције за регионални

развој, Института за стандардизацију Србије, представници
банкарског сектора и Весна Миловановић, в.д. директора
Филијале Крагујевац НСЗ.
На скупу се говорило и о значају креативне индустрије,
ИТ сектора и агробизниса у развоју малих и средњих пре-

дузећа, а представљени су и програми подршке и повољни
кредити намењени започињању сопственог посла.
Председница Регионалне асоцијације малих и средњих
предузећа, занатских радњи и предузетника централне Србије Јована Станић Радановић, истакла је да сектор малих
Бесплатна публикација о запошљавању

и средњих предузећа и породичног бизниса треба да буде
окосница привредног развоја централне Србије.
„Чињеница да је овај сектор показао највећу флексибилност током светске финансијске кризе која нас је задесила и
која, нажалост, још увек траје, као и да преко 80 одсто привреде Европске уније чине управо мала и средња предузећа,
говори да будући опоравак привреде Србије лежи управо у
том сектору“, рекла је Станић Радовановић.
Душан Алексић, члан Градског већа, подсетио је да
град Крагујевац већ дужи низ година покушава да подстакне развој приватног предузетништва, одобравањем малих
грантова за започињање сопственог посла, креирањем повољне пословне клима, али и институционално, подршком
удружењима привредника.
Члан Градског већа Петар Веселиновић сматра да је
оснивање Регионалне асоцијације малих и средњих предузећа централне Србије веома важно за привреду града.
„То је посебно битан сегмент када је у питању развој малих и средњих предузећа у наредном периоду, јер ћемо на
овај начин моћи да сарађујемо са предузећима из других региона, да се боље повежемо са Европом, европским фондовима, а наравно и банкарски сектор ће бити укључен“, нагласио
је Веселиновић.
Филијала Крагујевац прихватила је позив Регионалне
асоцијације малих и средњих предузећа и активно учествовала у реализацији округлог стола. Позван је велики број
предузетника који су сопствени посао покренули уз финансијску подршку НСЗ, кроз програм самозапошљавања, који
су са задовољством прихватили могућност да прошире могућности пословања.
Поред корисника средстава по овогодишњем јавном
позиву, позвани су и корисници програма из 2012. и 2013.
године, који и после истека уговорене обавезе и даље успешно послују. Округли сто је само почетак сарадње Регионалне
асоцијације и Националне службе за запошљавање. Већ су
договорени наредни кораци, а циљ је да се сви предузетници
који сарађују са Филијалом Крагујевац НСЗ упознају и упуте
у рад асоцијације, како би искористили низ погодности које
пружа ово чланство.
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Нови систем полагања мале матуре

УПИС ЋЕ ПРЕВАСХОДНО ЗАВИСИТИ ОД УСПЕХА
Мала матура ће носити мање бодова, укупно 30, док ће се успех из школе вредновати са 70
поена - најавио је министар просвете Срђан Вербић

Б

удући осмаци ће имати мање
проблема око завршног испита
од претходне генерације. Мала
матура са фамозним трећим
тестом на крају идуће године носиће
мање бодова - 30, док ће се успех из
школе вредновати са 70 поена, најавио
је министар просвете Срђан Вербић.
То значи да ће упис у средњу школу превасходно зависити од успеха које
су матуранти остварили у шестом, сед-

ђаци, услед различитих критеријума
оцењивања у школама, праведније рангирали. Сада се показало да не постоји
велика разлика између оцене коју ђаци
имају на одређеном предмету и броја
бодова које из тог предмета освоје на
матури.
Примера ради, матуранти који су
из математике на крају осмог разреда
имали закључену четворку, на матури
су у просеку освајали око 12 поена, док

из којег су у просеку освојили 12,17 бодова, показала је прелиминарна анализа. Најлошије је урађен тест из математике, са просеком од 10,7 бодова,
док просек бодова из матерњег језика
износи 11,52.
„Трећи тест имао је само затворена
питања, док је тест из математике имао
највише отворених питања, односно задатака”, објаснила је помоћница министра Зорана Лужанин.

Већи притисак
на наставнике
Дан после објављивања одлуке да
ће се мала матура убудуће другачије бодовати, реакције родитеља
и наставника су подељене. Наставници су задовољни што је нови министар дао већи значај успеху из
основне школе, али очекују подршку када им на врата дође родитељ
са захтевом да преправе оцену. Остаје и проблем субјективног оцењивања и пораста броја „вуковаца” у
последњих седам година, на готово
14 одсто ђака у једној генерацији.

Нова формула
Новина је што ће се просечна
оцена у седмом и осмом разреду
множити са пет, док ће се успех у
шестом разреду и даље множити
са четири.
70 бодова = 4x успех из VI разреда
+ 5x успех из VII разреда + 5x успех
из VIII разреда
Пример:
4x4,5 + 5x4,6 + 5x4,72 = 64,6
мом и осмом разреду. До сада је успех
из школе вредео 60 бодова, а завршни
испит доносио је 40 - 16 бодова за српски језик и математику, а осам за комбиновани тест. По новом систему бодовања, сва три теста носиће по 10 бодова,
пишу „24 сата“.
Одлука о новој формули за бодове
донета је након анализе која је показала повезаност између школског успеха
и резултата на завршном испиту. Наиме, мала матура уведена је како би се
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су они са закљученом тројком имали
око 10 бодова, а са двојком 6. Зато је Министарство просвете решило да смањи
број бодова које носи завршни испит и
тако укаже веће поверење наставницима и оценама које су дали.
„Прелиминарна аналаза података
показала је да можемо више да верујемо оценама које наставници закључују.
Такође, не желимо да се осми разред
претвори у спремање завршног испита
и да ученици ту школску годину проведу учећи само за матуру“, рекао је министар просвете Срђан Вербић.
Помоћница министра Зорана Лужанин истакла је да већа аутономија
значи и већу одговорност, те да наставници треба и даље да раде на побољшању система учења и оцењивања у
школама.
„Родитељима највише можемо да
захвалимо за поклоњене оцене. Они у
највећој мери врше притисак на наставнике, а наставници морају да истрају и
да се тим притисцима одупру“, поручила је Лужанин.
Мали матуранти на завршном
испиту најбоље су урадили трећи тест,
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Висока је и просечна оцена ученика
који су полагали завршни испит у
јуну - на крају шестог разреда 4,12,
у седмом четири, а у осмом чак 4,9,
што ипак указује на необјективност
оцењивања.
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Светски дан бескућника

КАДА НЕБО
ПОСТАНЕ КРОВ

Бескућника највише има у Београду, а
најмањe у Војводини. Просечна старост
бескућника 38 година

М

ушкарац старости од 55 до 59 година, ниског образовања, незапослен или ангажован на неквалификованом и слабо плаћеном послу и често
зависник од алкохола, дроге или коцке, профил је
бескућника у Србији, којих највише има у Београду. У главном граду Србије живи 39 одсто бескућника, а њихов број је
најмањи у Војводини (14 одсто) - наведено је на конференцији
за новинаре Светског дана бескућника, на којој је представљена публикација „Бескућници“.
Према резултатима пописа становништва из 2011. године, у Србији живи 445 примарних бескућника, који живе
на отвореном (нпр. у парковима) и око 17.800 секундарних
бескућника, који су смештени у нехигијенским насељима и
објектима настањеним из нужде. У Европској унији тренутно
живи 3,3 милиона бескућника - највише у Немачкој и Француској, а најмање у скандинавским земљама.
Према речима ауторке публикације, професорке Филозофског факултета Мирјане Бобић, студија је настала с
циљем да скрене пажњу јавности на феномен бескућништва
и подстакне медије, невладин сектор и доносиоце одлука на
заједничко деловање у решавању и превенцији проблема.
„Покушала сам да иза пописних података дођем до маргинализованог појединца и начина на који је могуће извршити његову интеграцију у друштво. Људи који припадају категорији бескућника осећају се одбаченим, стигматизованим и
криминализованим од већине, што их додатно искључује из
заједнице“, рекла
је Бобићева.
„Бескућници
У Европској унији тренутно
су остали без кроживи 3,3 милиона бескућнива над главом из
различитих разка - највише их je у Немачкој и
лога - као жртве
Француској
развода, хипотеке,
миграција, болести, насиља у породици, старења, пада друштвене солидарности. Међутим,
бескућништво је и метафора краха државе социјалног благостања, која је водила рачуна о најугроженијим грађанима
и градила социјалне станове. Због тога данас, више него икада, свако може постати бескућник - банке су преузеле наше
судбине и многе особе су постале жртве хипотекарних кре-

Шиљцима на бескућнике!
У Лондону се на све више места примењује антиљудска
мера против бескућника - уградња металних шиљака на
јавне површине, испред стамбених објеката, у паркове, на
клупе, испод мостова. Ова нехумана мера, која не дозвољава бескућницима да спавају на јавним површинама, изазвала је огорчење многих.
Амерички град Сан Франциско пронашао је начин да се
ослободи непријатног мириса, уводећи туш-аутобус у којем
бескућници могу да се окупају. И у другим срединама, не
само америчким, појавиле су се иницијативе за туш-аутобусе - од Пало Алта и Сан Хозеа у Калифорнији, па до Гане
и Монголије.
Бесплатна публикација о запошљавању

Где је дом мој
Армија спаса покренула је кампању да се бескућницима у
Чешкој нађе макар привремени посао, новим спотом у коме
29 бескућника на железничкој станици у центру Прага пева
чешку химну „Где је дом мој“, како би их пролазници приметили и престали да од њих окрећу главе.
„Пролазници радије оборе поглед да не морају да виде
бескућнике који певају. То је типично за наше друштво неподобне особе и проблеме радије превиђамо него да се
њима бавимо“, казала је чешком недељнику Тиден Павла
Вопелакова, из Армије спаса Чешке.
У промотивном споту за пројекат „Решеринг“ чешки бескућници налазе посао сортирања и рециклаже одеће и
текстила из специјалних контејнера Црвеног крста и Армије
спаса. Армија спаса у Чешкој запослила је у првом полугођу
ове године 60 бескућника у том пројекту, а сада се спрема да запосли још 15 и јавност моли за финансијску помоћ,
како би поставила још контејнера, поред 46 колико тренутно има на улицама Прага, Остраве, Опаве и Крнова.
дита након што су проглашене за технолошки вишак у свом
предузећу“, рекла је Мирјана Бобић.
„Појам бескућника обухвата оне који немају адекватан
кров над главом, изворе прихода као и кориснике прихватилишта, свратишта и сигурних кућа. Највећи број бескућника регистрован је у Београду - нешто више од 7.100 лица. По
броју бескућника предњаче градске општине Нови Београд,
Палилула и Чукарица“, казала је ауторка и додала да су жене
и мушкарци подједнако заступљени у овој категорији становништва.
Бескућници у већини живе у градским срединама (63
одсто укупног броја), а у групи примарних бескућника највише је средовечних мушкараца од 55 до 59 година и жена од
45 до 49 година, док су код секундарних најбројнији млади
и 23 одсто их је старо до 14 година. Како је наведено, сваки
пети бескућник је стар између 45 и 59 година, а сваки десети
је старији од 70 година. Просечна старост бескућника је 38
година, просечна старост жена које припадају овој категорији становништва је 39,5 година, а мушкараца 36,7 година.
Помоћник директора Републичког завода за статистику
Зоран Јанчић рекао је да је публикација „Бескућници“ једна од првих која тај феномен обрађује у целини, а на основу
пописних података.
„Ауторка је анализирала социо-економске, демографске
и друге карактеристике ове категорије становништва, пружајући на тај начин основ за креирање адекватне политике
која ће се бавити њиховим положајем“, оценио је Јанчић и
најавио да ће до краја године бити објављено још девет публикација које ће на основу података пописа из 2011. године
анализирати рањиве друштвене категорије.
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Позивни центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

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
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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

