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ЛАЖНИ ИНВАЛИДИ,
А ПЕНЗИЈЕ ПРАВЕ
ТЕМА БРОЈА - Од 1.280 преконтролисаних инвалидских пензија 10 одсто
није прошло ревизију. До сада је 126 корисника остало без редовног месечног
примања, а против 16 поднете су кривичне пријаве надлежном тужилаштву.
Уколико се утврди кривична одговорност, они ће морати да врате новац који
су добијали у претходном периоду
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Кауана Андреа Гитјерез добила је своју прву пензију од 42 долара. Перуанско Министарство за развој и
социјално укључење у Лими претходно је два пута одбило захтев ове Перуанке. У овој информацији нема ничег
ексклузивног, осим што је Андреа прву пензију добила
у 118. години. Њој је напокон одобрена пензија, пошто
је избила на врх листе са више од 400 особа старијих од
100 година.
Без обзира што овај егзотични модел није стигао из
ММФ арсенала, у њему ће понеко препознати еликсир
за решавање свих проблема државних финансија. Један
пензионер из околине Чачка прима пензију скоро пола
века, али му до стоте треба тридесетак година. Како?
Овај пензионер је доживео повреду на раду на самом
почетку радне каријере и тако постао неспорни инвалидски пензионер, коме већ пети по реду поштар доноси
пензију.
Оба случаја су, наравно, на нивоу статистичке грешке, а у њој - статистици, нема категорије емоција, те она
избацује податак који није подударан највећем броју
европских, а то је да у Србији инвалидски пензионери
живе дуже од старосних. Живели и једни и други што
дуже, али недавно су објављени први резултати ревизије инвалидских пензија у Србији. То је и наша Тема
броја: Лажни инвалиди, а пензије праве.
Од 1.280 контролисаних корисника чак 10 одсто није
прошло ревизију. До сада је 126 корисника остало без
редовног месечног примања, а против 16 поднете су
кривичне пријаве надлежном тужилаштву. Уколико се
утврди кривична одговорност, они ће морати да врате
новац који су добијали у претходном периоду или ће се
оштећени пензионери обратити суду, па ће држава можда морати да им исплати пензије с каматом.
Поред верског или неког другог календара вероватно
ће се наћи страница Питали сте нас, на којој се налази
прецизна табела када - по новим условима - испуњавате
услове за одлазак у пензију.
„У Србији постоји родна неравноправност која је посебно видљива у области исплате зарада, где су жене
често слабије плаћене од мушкараца за исте послове“,
изјавила је потпредседница Владе Србије Зорана Михајловић. На Палићу се говорило и о другим видовима
дискриминације жена на послу и у породици и тешкој
проходности жена до директорских места, а што преносимо на нашој страници Друштво.
Национална служба за запошљавање има 31 филијалу.
У директорској фотељи у неким местима налази се
лепши пол: Зрењанин, Кикинда, Сремска Митровица,
Нови Сад… Има још? Има: Београд, Панчево, Вршац, Пирот, Крагујевац, Бор, Краљево, Пожаревац, Смедерево...
Да не заборавимо још и Ужице, Пријепоље, Лозницу и
Косовску Митровицу. „Женска момчад“ је тако (по)тукла
мушку са 17:14. Толико о (не)равноправности.
Ко верује у Божић Бату, а не зна где он станује, једна
од могућих локација је Немачка. Више од половине запослених Немаца (54 одсто), изјавило је да редовно пред
Божић, најчешће у новембру, добија новац у виду божићне плате, у различитом износу, пишу немачки медији, а
„Послови“ преносе на 5. страници.
Милош Чолић

ПРИВРЕДА У трећем кварталу стопа незапослености у Србији 17,6 одсто

ШУМАДИЈА КОЛО ВОДИ

Највећа стопа запослености - 44,2 одсто - регистрована у Региону Шумадије и Западне Србије

С

топа незапослености у Србији, која представља учешће
незапослених у укупном броју активних становника,
износила је у трећем кварталу 17,6 процената, и то за
мушко становништво 17,1 проценат, а за женско 18,4
процента, саопштио је Републички завод за статистику.
Стопа запослености, која представља проценат запослених у укупном становништву старом 15 и више година, у
трећем тромесечју је била 40,6 одсто, при чему је за мушкарце износила 47,8 одсто, а за жене 34,0 одсто.
Према статистичким подацима, стопа незапослености у
Београдском региону износила је у посматраном тромесечју
17,3 одсто, у Војводини 18,1, Шумадији и Западној Србији
15,6, док је у Региону Јужне и Источне Србије износила 20,3
одсто.
Када је реч о стопи запослености, највећа је регистрована у Региону Шумадије и Западне Србије - 44,2 одсто, затим
у Војводини - 40,6, у Београдском региону - 38,3 и у Региону
Јужне и Источне Србије - 38,5 процената.

Министар привреде Жељко Сертић:

СТО ФИРМИ У СТЕЧАЈ, 50 У ПРИВАТИЗАЦИЈУ

М

инистар привреде Жељко
Сертић изјавио је да ће
Влада Србије ове недеље
објавити списак преко 100
предузећа у реструктурирању која
иду у стечај и 50 оних која ће ићи у
процес приватизације.
„Фирме које не могу да раде не
могу више да буду на терету државе,
али свима треба да буде јасно да стечај није крај за фирму, јер неко може
да је купи и из стечаја. Постоје разни
начини на које фирма из стечаја може
да почне да ради“, рекао је Сертић.
Министар је додао да ће у рано
пролеће влада ући у измене Закона о
стечају, како би се додатно прецизи-

Захтев синдиката запослених у комунално-стамбеној и саобраћајној делатности да се изузму из
одлуке о смањењу зарада

НИСМО НА БУЏЕТУ
ВЕЋ НА ТРЖИШТУ
Просечна плата запослених у јавно-комуналном сектору је 36.000 динара, што је 17 одсто
ниже од просека привреде Србије

П

редставници синдиката запослених у комунално-стамбеној и саобраћајној делатности затражили су да се запослени у тим секторима изузму из
одлуке о смањењу зарада, будући да се не финансирају из буџета. Представници два синдиката, Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије

рали начини на које фирме из стечаја
могу да наставе успешно да функционишу. Није могао да прецизира колико људи ради у ових сто фирми које ће
ићи у стечај, али је рекао да се ради о
неколико хиљада људи, а не неколико
десетина и да ће за њих бити обезбеђен адекватан социјални програм.
За велики део тих фирми Сертић
каже да је од њих остала само љуштура, јер су у великим дуговима, те да
ће ићи у стечај како би се намирили
повериоци. Уколико буде постојала
заинтересованост њихових радника,
они ће преко УППР-а и унапред припремљеног плана реорганизације
моћи да наставе да раде.

и Гранског синдиката јавних саобраћајних и комуналних
делатности, предали су такве захтеве у Влади Србије.
Председник Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије Милан Грујић сматра
да је неправедно да запослени у комуналној делатности
буду обухваћени мерама штедње кроз смањење зарада у
јавном сектору, јер се не финансирају из буџета већ новац
зарађују продајом производа и пружањем услуга. Он је новинарима казао да представницима тих синдиката до сада
нико није дао шансу да образложе своје захтеве, истичући
да ће смањење зарада и те како угрозити материјални и
социјални положај 70.000 запослених у комунално-стамбеној делатности, који раде у тешким условима.
Грујић је подсетио да је просечна плата запослених у
јавнокомуналном сектору 36.000 динара и да је за 17 одсто
нижа од просека привреде Србије, а 27 одсто од запослених у јавним предузећима. Према његовим речима, више
од 30 одсто запослених у комуналној делатности прима
плату која је нижа од минималне зараде.

ДРУШТВО Конференција „Женска
платформа за развој Србије - Палић 2014“

ДВОПОЛНЕ

ПЛАТЕ

„У Србији постоји родна неравноправност која
је посебно видљива у области исплате зарада, где су жене често слабије плаћене од мушкараца за исте послове“, рекла је потпредседница Владе Србије Зорана Михајловић

П

отпредседница Владе Србије
Зорана Михајловић оценила је да у Србији постоји родна
неравноправност која је посебно видљива у области исплате зарада,
где су жене често слабије плаћене од
мушкараца за исте послове, а постоје и
други видови дискриминације жена на
послу и у породици.

одсто жена учествује у његовом раду“,
казала је потпредседница Владе Србије.
Потпредседница Скупштине Србије Гордана Чомић истакла је да без
равноправности полова не може бити
развоја Србије.
На скупу су учествовале и председница Београдског фонда за политичку
изузетност Соња Лихт, координаторка

Михајловићева је најавила да ће се
тиме посебно бавити Координационо
тело Владе Србије за родну равноправност, основано крајем октобра. Налазиће се при Министарству грађевинарства, а Зорана Михајловић је именована
за председавајућег тог тела.
Отварајући тродневну конференцију „Женска платформа за развој
Србије - Палић 2014“, у организацији
„Фридрих Еберт“ фондације, Михајловићева је рекла да ће задатак Координационог тела бити да координира радом свих министарстава која се у било
ком делу баве родном равноправношћу,
да се повеже са парламентом и цивилним сектором.
„Координационо тело пробаће да
подигне родну равноправност на виши
ниво него што је данас“, најавила је Зорана Михајловић.
„Ни у једној земљи није добро када
говоримо о родној равноправности, негде је боље, негде је лошије. Код нас је
добро, на пример, у парламенту, где 30

пројекта у име „Фридрих Еберт“ фондације Ана Михајловић, стална координаторка УН и представница УНДП-а за
Србију Ирена Војачкова Солорано.
Конференција има за циљ да се
заједничким радом формулише платформа која ће произилазити из објективног приказа стања и да се понуди
сценарио развоја Србије који би у потпуности био заснован на принципима
родне равноправности у свим пољима
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друштвеног живота. Трећа женска конференција је одржана са циљем да се
отвори дијалог на кључне теме од значаја за развој Србије, као и да се дефинишу циљеви за које ће се жене залагати у периоду од 2014. до 2020. године.
Конференција „Женска платформа
за развој Србије - Палић 2014“ окупила
је више од стотину жена ангажованих
на јавним пословима из различитих
институција, парламента, академске
заједнице, цивилног друштва, приватног сектора, политичких партија, синдиката, медија, уметности и културе,
како би се изградила широка коалиција
жена и дефинисала платформа заједничког деловања.
Теме обухваћене конференцијом
су: владавина права, политичка партиципација, људска сигурност и елиминисање насиља над женама, запошљавање и предузетништво, пољопривреда
и рурални развој, брига о животној средини, образовање, социјална политика, синдикално организовање жена,
социјална политика, пореска политика
и буџет, образовање, здравље и спорт,
медији и култура, жене и нове технологије.
Конференција је одржана, као и
претходне две, у специфичном моменту у развоју Србије, са основном идејом
да помогне да жене, женска енергија и
потребе жена постану видљиве и утицајне у јавном простору Србије.
И овога пута конференција следи
логику међусекторског повезивања, стварања широке коалиције веома различитих жена (лидерки, јавних личности,
политичарки, научница, активисткиња,
уметница ...), које окупљене на једном
месту желе да пошаљу јасну поруку да
је родна равноправност предуслов развоја Србије.
Скуп се одржава уз подршку „Фридрих Еберт“ фондације у Србији, а у
сарадњи са већом групом жена из различитих сектора које су учествовале у
осмишљавању конференције.
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ГОРЕ - ДОЛЕ Перуанка постала
пензионерка у 118. години

НИКАД

НИЈЕ КАСНО
Министарство за развој и социјално
укључење претходно два пута одбило
захтев Кауане Гитjерез

К

ауана Андреа Гитjерез добила је своју прву пензију од 42 долара у 118. години. Пошто ју је перуанско
Министарство за развој и социјално укључење претходно два пута одбило, овој Перуанки рођеној 5. маја
1896. године, у другом по величини перуанском граду Арекипа, напокон је одобрена пензија, јер је избила на врх листе
више од 400 особа старијих од 100 година које су уврштене
у пензиони програм за старе који живе у екстремном сиромаштву, пренео је лист “Обсервер”.

Андреа Гитјерез, мајка дванаесторо деце, тако је постала најстарија пензионерка у Перуу, међу 424 стогодишњака,
који су махом рођени у Андима и практично без икаквих
прихода. Гитјерез говори само домородачки језик племена
Кечуа, распрострањен у западним деловима Јужне Америке.
На листи социјално угрожених пензионера стогодишњака налазе се и Фломена Тајпе, стара 116 година, а затим Венанцио Мендоза и Фелисита Мантила, који су напунили 113
година.

Више од половине Немаца
добија божићну плату

БОЖИЋ БАТА
Највише украјинских милионера
у области Доњецка

ПРЕДСЕДНИК МИЛИОНЕР
Богатство Петра Порошенка процењено
на 816 милиона долара

У

В

ПЛУС ПЛАТА

ише од половине запослених Немаца (54 одсто), изјавило је да редовно пред Божић, најчешће у новембру,
добија новац у виду божићне плате, у различитом износу, преносе немачки медији резултате једне онлајн
анкете синдикалног архива WSI из Дизелдорфа.
Према овој анкети, која нема статус репрезентативне,
и сада као и раније постоје разлике између истока и запада
Немачке, тако да на западу државе 57 одсто запослених има
божићну плату, а на истоку 40 одсто.
Када је реч о предстојећим божићним празницима, различита истраживања показују да ће Немци ове године за божићне поклоне потрошити у просеку по 266 евра.

крајински председник Петар Порошенко рангиран
је на девето место на листи 100 најбогатијих Украјинаца, коју је објавио недељник „Ново време“. Богатство
Порошенка процењено је на 816 милиона долара, што
изазива помешана осећања грађана Украјине, чија је просечна плата око 300 долара.
Боксерски шампиони браћа Виталиј и Владимир
Кличко нашли су се на 88. месту листе, са богатством вредним 61 милион долара, док је најбогатији Украјинац бивши
боксер Ринат Ахметов, са више од 10 милијарди долара.
Ахметов је богатство стекао у металуршкој индустрији, као
и другорангирани Генадиј Богољубов (2,6 милијарди долара). Иза њих је Игор Коломојски (2,3), једини богаташ међу
првих 10 којем су специјалност финансије.
Највише богаташа у првих 100 стационирано је у Доњецкој области, чак 14, а званично најбогатија Украјинка је Фиља
Жебровскаја, на 48. месту, која је својих 146 милиона долара
зарадила у фармацеутској индустрији.
Бесплатна публикација о запошљавању
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ТЕМА БРОЈА Од 1.280 преконтролисаних
инвалидских пензија 10 одсто није прошло
ревизију

ЛАЖНИ ИНВАЛИДИ

ПЕНЗИЈЕ ПРАВЕ
До сада 126 корисника остало без редовног
месечног примања, а против 16 поднете
кривичне пријаве надлежном тужилаштву.
Уколико се утврди кривична одговорност, они
ће морати да врате новац који су добијали у
претходном периоду

Н

едавно су објављени први резултати ревизије инвалидских пензија у Србији, а поступак се наставља.
Од 1.280 контролисаних корисника чак 10 одсто није
прошло ревизију, а очекује се да ће тај постотак бити
још већи до краја контроле.
„На први позив за преглед није се одазвало 306 корисника, што наводи на сумњу да нешто није у реду. Други позив
упућен је на 80 адреса, 34 корисника се нису одазвала, па им
је аутоматски стопирана даља исплата. Раније стање инвалидности није потврђено у 76 случајева и њима су пензије
одузете“, нагласио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин, на конференцији за новинаре у Влади Србије.
До сада је 126 корисника остало без редовног месечног
примања, а против 16 су поднете кривичне пријаве надлежном тужилаштву, због основане сумње да су злоупотребом
остварили право на инвалидску пензију. Ако се утврди кривична одговорност, они ће морати да врате новац који су добијали у виду пензија у претходном периоду.
„Онима за које се у поступку провере утврди да им је у
међувремену побољшано здравствено стање, пензије ће само
бити обустављене, без обавезе враћања новца“, навео је министар и додао да ће бити предузете и одговарајуће санкције
против свих који су омогућили да дође до злоупотреба у остваривању права на инвалидске пензије.
Вулин је навео да се поступак ревизије инвалидских
пензија примењује у 15.158 предмета од укупно 20.000. До
сада је прегледано 958 досијеа корисника, код 829 потврђе-

Фискални савет тражи још ниже пензије
Фискални савет Србије оценио је да су зараде у јавном
сектору смањене на добар начин, али да ниво умањења
пензија није довољан. Председник Савета Павле Петровић је рекао да ће уштеда од смањења плата у јавном сектору и пензија бити укупно око 400 милиона евра и оценио
да ће бити велики изазов за Владу Србије да у наредне три
године нађе где ће уштедети још 1,6 милијарди евра.
Подсетимо, Скупштина Србије је усвојивши ребаланс буџета усвојила и пратеће законе којима је предвиђено смањење
плата за све запослене у јавном сектору, укључујући директне и индиректне кориснике буџетских средстава и јавних предузећа и пензија већих од 25.000 динара. Смањење
пензија је распоређено по растућој граничној стопи, тако да
већи терет поднесу они који имају високе пензије, док 61
одсто пензионера неће имати никакво смањење. Мање од
10 одсто смањења ће имати 1.510.000 пензионера, а то су
они који примају мање од 40.000 динара. Они чији су чекови већи од 40.000 динара добиће смањење веће од десет
одсто.
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На први позив за преглед није се одазвало 306
корисника, што наводи на сумњу да нешто
није у реду. Други позив упућен је на 80 адреса,
34 корисника се нису одазвала, па им је аутоматски стопирана даља исплата
но је раније стање инвалидности, док код 76 корисника није
потврђено, те ће им пензије бити одузете. У 53 предмета су
неопходна додатна испитивања како би се донела коначна
одлука, а 34 корисника се ни после другог позива надлежних органа нису одазвала позиву за утврђивање валидности
њихових пензија. Ако то не буду учинили, пензије ће бити
аутоматски одузете.
„Истражујемо и случајеве за које уопште не постоји потребна документација и који се никада нису појавили пред
комисијом“, казао је министар и поручио да нема заштићених и да се ревизија пензија не ради због уштеда у буџету,
већ због правде и правичности. Министар је најавио да ће
се ревизија инвалидских пензија наставити све док се и последњи случај не провери, како би на крају тог процеса могло

Густо сито
Док су појединцима инвалидске пензије дељене и шаком
и капом, а помињу се и имена лица уско везаних за неке
виђеније политичаре, за друге је она само пусти сан и поред,
по мишљењу лекара специјалиста, трајне радне неспособности.
Радио-телевизија Војводине преноси причу о четрдесетдеветогодишњем Миленку Цукићу из Бачког Градишта,
који је још 1985. године ослобођен служења војног рока
због психичких проблема. Ипак, радио је, што на црно, што
легално, стекао је седам година радног стажа, троструки
бајпас и нове лекове против депресије.
„Два пута ме комисија одбија иако нисам способан ни за
какав физички посао, а имам само основну школу. Ништа
тешко не могу да дижем, ни психички нисам зрео да бих
обављао неке друге послове, а инвалидска комисија ме одбија. Не знам више коме да се обратим. Нисам једини случај,
јер нас има више овде у Бачком Градишту“, каже Цукић.
Педесетшестогодишња Милица Марков, сервирка у бачкоградиштанској основној школи, готово је непокретна, са
гомилом лекова које свакодневно пије и хрпом мишљења
лекара специјалиста да је након 34 године радног стажа
трајно неспособна за рад. Претходне две године углавном
је на боловању, узалудно чекајући решење о одласку у инвалидску пензију.
„Од пет болести које имам ниједна није излечива, али комисија каже да ја нисам потпуно неспособна. А ја функционишем мало левом ногом и руком. Не могу више психички да
издржим. Полудећу. Само тога се и бојим“, очајним гласом
говори Милица Марков.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

да се каже да су све инвалидске пензије уредне и у складу
са законом.
Према његовим речима, обавља се провера инвалидских пензија које су одобраване од 1990. године до данас, а
процес ревизије, који је почео 10. септембра, обавља Комисија за тријажу састављена од лекара вештака, правника и
запослених у Фонду за пензијско осигурање. Вулин је додао
и да ће Министарство рада убудуће обавештавати МУП који
корисници инвалидских пензија нису у стању да возе аутомобиле или обављају неке друге послове који могу угрозити
безбедност грађана.
На другој страни, правници који се година баве радно-пензијском проблематиком за „Курир“ кажу да ревизија
инвалидских пензија коју је пре неколико недеља започело
Министарство за рад и запошљавање није у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању.
„Извесно је да ће се оштећени пензионери обратити суду
и сигурно ће добити спор, па ће држава морати да им исплати пензије с каматом“, упозорава Зорица Тршић, која

Министарство рада убудуће ће обавештавати МУП који корисници инвалидских пензија нису у стању да возе аутомобиле или
обављају друге послове који могу да угрозе
безбедност грађана
„Слепи“ за воланом

Истражујемо и случајеве за које уопште не
постоји потребна документација и који се
никада нису појавили пред комисијом
Могући захтеви за одштету због смањења
пензија
Скупштина Србије није усвојила закон о смањењу пензија, већ о начину њихове исплате, односно посланици су
одлучили да се део пензија не исплаћује, што отвара широк
простор за оглашавање неуставности и за потоње одштетне захтеве, саопштила је Транспарентност Србија (ТС).
Законом о привременом уређивању начина исплате пензија, који је усвојила Скупштина Србије 1. новембра, биће
смањене пензије веће од 25.000 динара. Циљ те мере је
очување финансијске одрживости пензијског система.
Како преноси Бета, ТС сматра да смањење пензија може
да донесе више штете него користи, јер правно гледано пензије уопште нису смањене (није промењен Закон о ПИО на
основу којег се обрачунавају), а нису ни опорезоване (није
промењен Закон о порезу на доходак грађана, нити је законом уведен неки нови порез на пензије), само је промењен
начин исплате.
„Несхватљиво је због чега се Влада Србије, уместо избора
између више могућности да на висину исплата из пензионог
фонда утиче на законит начин, определила за ову немогућу
конструкцију, која отвара широк простор за оглашавање
неуставности и за потоње одштетне захтеве“, наводи у саопштењу ТС.
Бесплатна публикација о запошљавању

Слична ситуација се пре неколико година десила и у Грчкој, када је министарство здравља те земље укинуло готово сваку шесту инвалидску пензију, јер је откривено да су
одобрене на основу лажних тврдњи, па су тако неки возачи
регистровани као слепа лица, а било је и лажних случајева
лепре. Мера укидања инвалиднина је донесена након објаве резултата обавезног истраживања прималаца.
Тадашњи заменик грчког министра здравља Маркос Боларис изјавио је да је обустављено око 36.000 инвалидских
пензија, чиме је влада у Атини уштедела 110 милиона евра
годишње, пренела је агенција АП. Боларис је тада најавио и
спровођење још детаљније истраге о преварама у сектору
социјалне помоћи.
је изричита да не постоји правни основ за ревизију пензија
одобрених до 2003. године, а за оне које су издате после ове
године потребно је независно тумачење Закона о ПИО. Фонд
се, како наводи, позива на члан 96 овог закона, који, према
њеном тумачењу, дозвољава контролу најкасније три године
од добијања пензије.
„Лекари Фонда ПИО нису хтели да раде у комисијама
за ревизију, јер знају да је све незаконито. Држава би могла
легално да контролише једино пензије одобрене у последње
три године или да донесе лекс специјалис који би се односио
на све случајеве“, објашњава Зорица Тршић, док њена колегиница Ирена Дрча наводи да су права стечена по прописима донетим пре закона из 2003. трајна, па би примена члана
96 на те случајеве значила увођење ретроактивног принципа
важења закона, што је супротно начелима правне државе.
„Фонд нема право да после три године од дана утврђивања потпуног губитка радне способности позива осигураника на контролни преглед и да се на тај начин обавља ревизија. Право важи за све и нико није изнад закона“, наводи
Дрча.
У Министарству рада кажу да се пензије контролишу на
основу члана 96 Закона о ПИО.
„Фонд ПИО може по службеној дужности да покрене поступак за утврђивање промена насталих у стању инвалидности код корисника инвалидских пензија. Осим тога, Фонд
одређује и обавезан контролни преглед најкасније у року од
три године од дана утврђивања инвалидности. Члановима
110 и 122 предвиђено је одузимање пензије ако престану
да постоје услови за њено добијање и кад се осигураник без
оправданих разлога у одређеном року не одазове позиву за
преглед“, објашњавају у том министарству.
Александра Бачевић
12.11.2014. | Број 595 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Сајам послова за студенте и дипломце техничко-технолошких
факултета ,,Џоб фер 14“

КРЕИРАЈ СВОЈУ БУДУЋНОСТ

Циљ пројекта који организују студенти волонтери је смањење незапослености
младих и спречавање „одлива мозгова“ у иностранство

П

роблем незапослености и неупућености студената
и дипломаца у потенцијале наше привреде навео је
чланове Удружења студената технике Европе - BEST
Београд и Удружења студената електротехнике Европе - Истек (EESTEC) Београд, да по угледу на своје колеге
из иностранства организују сајам запошљавања студената
техничких факултета - „Џоб фер“ (Job fair). Последњи је одржан протекле недеље, већ по традицији у Згради техничких
факултета у Београду. Садашњи и будући млади инжењери
били су у прилици да се у непосредном контакту упознају
са компанијама, добију неопходне информације, представе
себе, и то у окружењу на које су навикли.
Под слоганом „Креирај своју будућност“, сајам који је посетило око 5.000 младих људи смањује и проблем одласка
квалитетног кадра у иностранство.
Милица Станковић, главни организатор сајма, у име
Истека ЛК Београд поздравила је присутне речима: „Већ десети пут доказујемо да је пројекат овог типа остварив, успешан и одржив у нашој земљи. ‚Џоб фер‘ је прилика да младим
људима покажемо да постоје компаније које нуде посао у нашој земљи”.

Око 5000 наших доктора наука
је ван земље

„Млади су мотивисани да иду у иностранство у потрази за послом. Тржиште рада је јако динамично и нестабилно,
око 5.000 наших доктора наука је ван земље. Све остаје на
младима, а њихова будућност почиње онда када они одлуче“,
рекао је Ненад Боровчанин, државни секретар Министарства за омладину и спорт.
Професорка др Иванка Поповић је изјавила да организујући овај пројекат студенти волонтери стичу вештине и
искуства која ће им помоћи да добију оно што послодавци
траже и постају бољи кандидати сутра, када и сами буду тражили посао.
Декан Електротехничког факултета Бранко Ковачевић подсећа да је деведесетих изгубљено око милион радних
места. „Ове године ИТ сектор је догурао до пола милијарде
евра прихода у Србији. Фабрике будућности су ИТ сектор, то
даје наду. У области информационих технологија се ствари
јако брзо мењају. Факултет је ту да нам пружи добро образовање и студенте припреми за реалан живот. На држави је
да финансира оно што је профитабилно и да створи природан
амбијент“, нагласио је Ковачевић.
“Млади људи све више уписују техничко-технолошке
факултете, јер ће ту пре наћи добар посао него у другим наукама. Трудимо се да што више младих људи остане у нашој
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Ове године
ИТ сектор достигао
пола милијарде евра
прихода у Србији

земљи”, рекао је продекан за наставу Машинског факултета Ненад
Зрнић.
Дејана Лазић, представница Центра за развој каријере,
похвалила је ентузијазам, страст и вољу волонтера да изнесу
овакав пројекат и да успешним преговарањем доведу што
више компанија.
„Ова манифестација је диван пример партнерства и помаже студентима да од дипломе дођу до свог првог посла“,
истакла је Дејана Лазић. „Организатори су показали изузетну професионалност приликом сарадње. Не само част, већ је
и обавеза Националне службе за запошљавање да подржи и
учествује у реализацији оваквог пројекта”, изјавила је Невена Летић, из Националне службе за запошљавање.
У име „Мајкрософтовог“ Развојног центра Србија
(Microsoft Development Center) Јанко Јеринић је нагласио да
им је част што су овако дуго покровитељи „Џоб фера“, те да ће
и даље подржавати сајам.
На Сајму послова за студенте техничко-технолошких
факултета, који је и ове године био интернационалног карактера, представило се више од 40 компанија, а студенти
и дипломци су током сајма имали прилику да учествују у
разговорима за посао у компанијама Ериксон, Вип, Моцарт,
Телесајн, Зилке, Орион и Асеко. Посетиоци су имали могућност да бесплатно присуствују радионицама и предавањима
о знањима и вештинама које је потребно развијати како би
се дошло до бољег посла. Веома занимљив је „Опен спејс технолоџи“ (Open Space Technology) концепт радионица, на којима су студенти заједно са стручњацима решавали највеће
технолошке проблеме у земљи и представљали трендове у
струкама заступљеним на сајму.
И ове године функционише електронска база биографија, у којој студенти могу да оставе личне и професионалне
податке. Компаније ће моћи да врше претрагу по потребним
критеријумима, а свака промена коју студент изврши истог
тренутка биће видљива менаџерима који прегледају биографије.
„Ове године новина је да смо нашу базу повезали са
Линкдином, па уколико људи на свом Линкдин профилу већ
имају податке о досадашњим остварењима, могу их аутоматски пребацити у си-ви. Битно је да тај си-ви могу попуњавати
наредних годину дана, а сваку промену ће и компаније моћи
да виде. Можда их баш та одређена ствар доведе до посла“,
каже Ана Грујић, из организационог тима. Сајам је посетило око 5.000 младих људи.
А.Б.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

У ОВОМ БРОЈУ

510

СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
Јавни конкурс за попуњавање радних места
Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство правде
- Управа за извршење кривичних санкција, Београд, Немањина 22-24
Рокови: oд 03.11.2014. до 18.11.2014. године.
Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: повереник за извршење
алтернативних санкција, звање саветник:
- за канцеларију у Прокупљу, место рада:
Прокупље - 1 извршилац
- за канцеларију у Краљеву, место рада:
Краљево - 2 извршиоца
- за канцеларију у Новом Пазару, место рада:
Нови Пазар - 1 извршилац;
- за канцеларију у Крушевцу, место рада:
Крушевац - 1 извршилац
- за канцеларију у Јагодини, место рада:
Јагодина - 1 извршилац
- за канцеларију у Неготину, место рада:
Неготин - 1 извршилац

2. Радно место: васпитач, звање саветник у КПЗ у
Нишу, место рада: Пирот, за обављање послова у
канцеларији за алтернативне санкције у Пироту
1 извршилац

3. Радно место: васпитач, звање саветник у ОЗ у
Зрењанину, место рада: Зрењанин, за обављање
послова у канцеларији за алтернативне санкције у
Зрењанину
1 извршилац

4. Радно место: за корективно-социјални рад, звање
саветник у ОЗ у Зајечару, место рада: Зајечар, за
обављање послова у канцеларији за алтернативне
санкције у Зајечару
1 извршилац

Услови за радна места под бр. 1, 2 и 3: стечено високо образовање из научне области политичке науке, смер социјална политика
или из стручне области специјалне едукације и рехабилитације или
из стручне области филозофија, смер психологија, андрагогија или
социологија, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три
године радног искуства у струци.

- уверење из суда да се против кандидата не води кривични поступак
за кривично дело које се гони по службеној дужности (не старије од
30 дана);
- оригинал или оверена фотокопија потврде о радном искуству у
струци (у степену стручне спреме из услова конкурса); потврда треба
да је издата од послодавца и да садржи радно место и период, као и
стручну спрему и звање из дипломе на којим пословима је кандидат
радио.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне и уз
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за
оглашено радно место, конкурсна комисија ће спровести изборни
поступак у просторијама Управе за извршење кривичних санкција,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом, на адресе наведене у пријавама.
Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс“.
Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу:
Сања Пешић Дамљановић и Игор Кулачин, број телефона: 011/36311-93.
Напомена: Приликом подношења пријаве за радна места, кандидати су дужни да наведу број радног места и канцеларију, односно
место рада за које конкуришу. Кандидати који конкуришу за више
канцеларија, односно радних места, дужни су да поднесу пријаву за
сваку канцеларију за коју конкуришу, са назнаком уз коју пријаву су
доставили комплетну документацију. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у овереној фотокопији од
надлежног органа, као и неблаговремене и непотпуне пријаве биће
одбачене.
Управа за извршење кривичних санкција службеним путем ће вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 254 Закона о извршењу
кривичних санкција. Сходно члану 64 Закона о државним службеницима, кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу, а нису приправници, подлежу пробном раду у трајању од
шест месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит
могу се примити на рад под условом да положе државни стручни
испит до окончања пробног рада.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев кандидата. Овај конкурс се објављује на сајту
е-управе, у публикацији „Послови“ и на сајту Министарства правде
и државне управе - Управе за извршење кривичних санкција. Сви
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Корисни линкови:
http://www.uiks.mpravde.gov.rs/
Правни основ: члан 54 Закона о државним службеницима („Сл.
гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007,
67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014); Закључак Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, бр. 112-4813/2014 од
27.06.2014. године.

Услови за радно место под бројем 4: стечено високо образовање
из научне области политичке науке, смер за социјални рад и социјалну политику или из стручне области филозофија, смер за социологију, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
У изборном поступку се проверава: познавање прописа из
области Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера - усмено.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом (име и презиме, радна биографија, јединствени матични број, адреса и број телефона);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема за стручну спрему која је наведена у условима за
радно место);
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Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14), члана 17 став 2, а у вези
са чланом 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник
РС“, бр. 41/07 - пречишћени текст, 109/09), Служба за управљање
кадровима
Оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњавају положаји: Министарство рударства и енергетике
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра - руководилац Сектора за
геологију и рударство - положај у трећој групи
УСЛОВИ: стечено високо образовање из стручне области рударско
или геолошко инжењерство на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит за рад у државним органима; најмање 9 година радног искуства у струци; знање светског језика; познавање рада
на рачунару (МS Оffice, Интернет); држављанство Републике Србије;
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Сектора за геологију и рударство; стручна оспособљеност
за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из
пријаве и разговором; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем
стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје
пет година, а место рада је Београд, Краља Милана 36.

2. Помоћник министра - руководилац Сектора за
европске интеграције, међународну сарадњу и
управљање пројектима - положај у трећој групи
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 9 година радног искуства у струци, знање једног светског
језика, познавање рада на рачунару (МS Оffice, Интернет).
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Сектора за европске интеграције, међународну сарадњу и
управљање пројектима и познавање права Европске уније; стручна
оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом
у податке из пријаве и разговором; познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада
на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје
пет година, а место рада је Београд, Краља Милана 36.
Бесплатна публикација о запошљавању

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс и садржина пријаве: Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на
конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс
мора бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о
стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); радна књижица; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту); доказ о
знању светског језика; доказ о познавању рада на рачунару.
Лице које нема положен државни стручни испит може да поднесе
пријаву на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе, у року од
5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да
Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту, у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару
подлеже практичној провери вештине рада на рачунару. Сви докази
прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини,
суду или од јавног бележника.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс - попуњавање положаја
(навести назив положаја за који се подноси пријава)“.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Тамара
Бојанић, број телефона: 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или у фотокопији овереној у општини или суду
или од јавног бележника биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства рударства и енергетике, на интернет страници Службе за управљање
кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. На веб страници Службе за управљање кадровима - www.suk.
gov.rs - може се погледати опис послова положаја који се попуњава,
а у Служби за управљање кадровима може се извршити увид у делокруг Сектора.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који
су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

19300 Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1

Планер буџета

на одређено време од 24 месеца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, економски факултет,
једна година радног искуства и положен стручни испит.

Послови књиговодства трезора - аналитике
на одређено време од 24 месеца
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Администрација и управа
УСЛОВИ: високо образовање студија првог степена (основне академске студије), односно студије у трајању од три године - економског
смера, једна година радног искуства и положен стручни испит.

Администратор комуникација
на одређено време од 24 месеца

УСЛОВИ: високо образовање студија првог степена (основне академске студије), односно студије у трајању од три године - електротехничког смера, једна година радног искуства и положен стручни
испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: уверење о
држављанству, фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о положеном државном испиту за рад у органима управе,
потврду о радном искуству, уверење 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 и уверење о здравственој способности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са биографијом и
доказима о испуњености услова огласа доставити на адресу: Служба
за заједничке послове, Општинског услужног центра и информатике
Општинске управе Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1.

ЈАГОДИНА
МУЗЕЈ „ХОРЕУМ МАРГИ - РАВНО“
35230 Ћуприја, Јована Курсуле 2
тел. 035/8871-270

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно завршен филозофски факултет (одсек историје уметности,
етнологије и археологије) или факултет уметности (ликовна или
примењена уметност), најмање једну годину радног искуства, да се
против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута
оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности,
држављанство Републике Србије, општа здравствена способност.
Приликом избора кандидата за директора, Управни одбор ће посебно ценити следеће услове: да познаје пословање музејских установа
и да поседује организаторске способности.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: предлог програма рада и развоја
Музеја за период од четири године, оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству, биографију која мора да
садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада установа културе, уверење надлежног органа да се против кандидата не
води истрага и да против њега није подигнута оптужница (не старије од шест месеци), као и да није осуђиван за кривична дела која
се гоне по службеној дужности, оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење (оригинал), оверену фотокопију
личне карте или очитану личну карту. Пријава на конкурс садржи:
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
потребне податке за контакт (телефон, мејл), податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства (радни стаж) са кратким
описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве
на конкурс, податке о стручном усавршавању и податке о посебним
областима знања. Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној
фотокопији. Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече
од дана објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњавању
услова подносе се у запечаћеној коверти, Управном одбору Музеја,
на адресу Музеја, са назнаком: „За јавни конкурс за избор директора установе културе Музеја Хореум Марги - Равно Ћуприја“. Изборни
поступак спровешће се увидом у податке из пријаве, увидом у документа достављена уз пријаву и усменим разговором са учесницима
конкурса. Датум усменог разговора са учесницима конкурса биће
одређен накнадно, о чему ће учесници конкурса бити благовремено
обавештени. Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор неће разматрати. Сва обавештења у вези са конкурсом могу се добити на број
телефона: 035/8871-270. Лице задужено за контакт: Миодраг Шевић.

www.nsz.gov.rs
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови припреме података из области дечје и
социјалне заштите
за рад у Градској управи за друштвене делатности, на
одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, економска школа - преводилац сарадник, 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, на горенаведену адресу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„СВЕТИ СТЕФАН ДЕСПОТ СРПСКИ“

35213 Деспотовац, Деспота Стефана Лазаревића 2

Приправник

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање правне струке на студијама
првог степена (основне академске студије), ради обављања приправничког стажа на пословима и задацима секретара установе. Поред
општих услова из закона, кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: високо образовање правне струке на студијама првог степена (основне академске студије) и да су држављани Републике Србије.
Уз пријаву на оглас кандидати подносе: диплому о стеченој школској
спреми (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству - не старије од шест месеци и лекарско уверење о радној способности. Пријаве поднети на горенаведену адресу, у року од осам дана
од дана објављивања.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Послови комуналног редара

за рад у Одељењу за инспекцијски надзор и пољопривреду,
на одређено време због повећаног обима посла, у трајању
од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничко-саобраћајног, економског, пољопривредног смера, гимназија и 1 година радног искуства,
да је кандидат држављанин Републике Србије, положен државни
стручни испит, 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.

Послови матичара - шефа месне канцеларије секретар месне заједнице

за рад у МК Луковица, у Одсеку за матичне послове,
у Одељењу за општу управу и заједничке послове, на
одређено време због повећаног обима посла, у трајању од
6 месеци

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, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - друштвеног смера, да је
кандидат држављанин Републике Србије, положен посебан стручни испит за матичара, овлашћење за обављање послова матичара,
положен државни стручни испит, да није осуђиван за кривично дело

Национална служба
за запошљавање
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Администрација и управа
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу.

Послови пријема, распоређивање и отпремање
поште

за рад у Одсеку за пријем, распоређивање, отпремање
поште, оверу и архиву, у Одељењу за општу управу и
заједничке послове
на одређено време због повећаног обима посла, у трајању
од 5 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правног, економског, пољопривредног, техничког смера, гимназија, 1 година радног искуства, да је
кандидат држављанин Републике Србије, положен државни стручни
испит, 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.
ОСТАЛО: Пријаве са овереним доказима о испуњавању услова огласа (оверена фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење о здравственом стању, 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) могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу,
са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Извршилац за комуналне послове

на одређено време због повећаног обима посла, у
трајању од 6 месеци, у Одељењу за урбанизам, изградњу,
комуналне и имовинско-правне послове Општинске управе
Општине Свилајнац, Одсек за рачуноводство, буџет и
трезор

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да има VI
степен стручне спреме, правног или економског смера, 1 година
радног искуства; положен државни стручни испит; да има општу
здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Пријаве са овереним доказима о испуњавању услова огласа (оверена
фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење о здравственом стању, уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу), могу се поднети у року од
8 дана од дана објављивања огласа, на адресу: Општинска управа
Општине Свилајнац, са назнаком: „За оглас“, 35210 Свилајнац, Светог Саве 102. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Извршилац за послове пореске евиденције

у Одсеку локалне пореске администрације, у Одељењу
за буџет и финансије, на одређено време због повећаног
обима посла, у трајању од 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: да је држављанин Републике
Србије; IV степен стручне спреме економског, правног, пољопривредног смера и 1 годинa радног искуства; положен државни стручни
испит; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве са овереним
доказима о испуњавању услова огласа (оверена фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о здравственом стању, 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), могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на адресу: Општинска управа Општине Свилајнац, са
назнаком: „За оглас“, 35210 Свилајнац, Светог Саве 102. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Бесплатна публикација о запошљавању

Референт за пољопривреду

у Одељењу за инспекцијски надзор и пољопривреду, на
одређено време због повећаног обима посла, у трајању од
3 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: да је држављанин Републике Србије; IV степен стручне спреме пољопривредног или ветеринарског смера, 1 годинa радног искуства; положен државни стручни
испит; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве са овереним
доказима о испуњавању услова огласа (оверена фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о здравственом стању, уверење да кандидат није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу), могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на адресу: Општинска управа Општине Свилајнац, са
назнаком: „За оглас“, 35210 Свилајнац, Светог Саве 102. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Извршилац за послове билансирања јавних расхода
буџетских корисника и извршилац трезора
у Одељењу за буџет и финансије Општинске управе
Општине Свилајнац, Одсек за рачуноводство, буџет и
трезор, на одређено време због повећаног обима посла, у
трајању од 24 месецa

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да има VI
степен стручне спреме, економиста, 1 година радног искуства; положен државни стручни испит; да има општу здравствену способност;
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Пријаве са овереним доказима о испуњавању услова огласа (оверена фотокопија дипломе,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о здравственом стању, уверење да кандидат није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу), могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа на адресу: Општинска управа Општине Свилајнац, са
назнаком: „За оглас“, 35210 Свилајнац, Светог Саве 102. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Оглас објављен у публикацији „Послови“ од 29.10.2014.
године, поништава се за радно место: извршилац за послове
рачуноводства - ликвидатор, на одређено време, у Одељењу
за буџет и финансије, Одсек за рачуноводство, буџет и трезор. У осталом делу оглас остаје непромењен.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ВУЧИТРН - ПРИЛУЖЈЕ
38213 Прилужје
тел. 028/467-330

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат мора да испуњава и следеће услове: да је држављанин Републике Србије који 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 одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив: дипломирани социјални радник и најмање
пет година радног искуства у струци. Кандидат за директора дужан
је да уз пријаву са биографијом поднесе: програм рада, уверење о
држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге
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Администрација и управа
рођених, доказ о стручној спреми и радном искуству, уверење да се
против њега не води кривични поступак и да није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у државним органима.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се на адресу: Центар за социјални
рад Вучитрн - Прилужје, 38213 Прилужје, са назнаком на коверти:
„Пријава на конкурс за именовање директора“.

К РА Љ Е В О
ГРАД КРАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

доказ о положеном државном стручном испиту (за рад у органима
државне управе) и уверење да лице није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу, издато од надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), а изабрани кандидати по извршеном избору и лекарско уверење.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу
или у овереној фотокопији, као и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ГРАД КРАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1
тел. 036/306-090, 306-009

36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1
тел. 036/306-090, 306-009

Радно место за пријем и експедовање поште

Радно место за нормативно-правне послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема друштвеног, природно-математичког или техничко-технолошког смера или гимназија; положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечено високо образовање из
научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит и
најмање 1 година радног искуства у струци.

за рад у Одељењу за општу управу, на одређено време до
годину дана, због повећаног обима посла

Радно место за административно-техничке послове
у дечјој заштити
за рад у Одељењу за друштвене делатности, на одређено
време до годину дана, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема друштвеног, природно-математичког или техничко-технолошког смера или гимназија; положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (обавезно
поднети доказ о познавању рада на рачунару).

Радно место за административно-техничке послове
у Комесаријату

за рад у Одељењу за друштвене делатности

Радно место за борачко-инвалидску заштиту
за рад у Одељењу за друштвене делатности

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечено високо образовање
из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен
државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци;
познавање рада на рачунару (обавезно поднети доказ о познавању
рада на рачунару).

за рад у Одељењу за друштвене делатности, на одређено
време до годину дана, због повећаног обима посла

Радно место за послове очувања и заштите природе

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема друштвеног, природно-математичког или техничко-технолошког смера или гимназија; положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (обавезно
поднети доказ о познавању рада на рачунару).

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године;
положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства
у струци; познавање рада на рачунару (обавезно поднети доказ о
познавању рада на рачунару).

Радно место књиговође за обрачун плата

за рад у Одељењу за заједничке послове, на одређено
време до годину дана, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема - економског смера; положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (обавезно
поднети доказ о познавању рада на рачунару).

Радно место руковаоца телефонском централом
за рад у Одељењу за заједничке послове, на одређено
време до годину дана, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ТТ манипулант.

Радно место пореског извршитеља

за рад у Одељењу за пореску администрацију, на одређено
време до годину дана, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема друштвеног, природно-математичког или техничко-технолошког смера или гимназија; положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (обавезно
поднети доказ о познавању рада на рачунару).
ОСТАЛО: Пријаве се могу предати лично на шалтеру 1 и 2 Градског услужног центра или поштом на адресу: Градска управа Града
Краљева - Одељење за општу управу, Трг Јована Сарића 1, са назнаком: „За оглас“, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе доказе о
испуњавању општих и посебних услова: доказ о школској спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о радном искуству у струци,
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за рад у Одељењу за инспекцијске послове

ОСТАЛО. Пријаве се могу предати лично на шалтеру 1 и 2 Градског услужног центра или поштом на адресу: Градска управа Града
Краљева - Одељење за општу управу, Трг Јована Сарића 1, са назнаком: „За оглас“, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе доказе о
испуњавању општих и посебних услова: доказ о школској спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о радном искуству у струци,
доказ о положеном државном стручном испиту (за рад у органима
државне управе) и уверење да лице није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу, издато од надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), а изабрани кандидати по извршеном избору и лекарско уверење.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу
или у овереној фотокопији, као и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ОБУКА ЗА
АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКА
ОРГАНИЗАЦИЈА „РАШКА“

се разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком „За оглас“. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по
истеку рока за подношење пријава.

Директор

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА

36350 Рашка, Немањина 1/2
тел. 036/738-670
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, најмање 3 године радног
искуства; да кандидат поседује организаторске способности; да нема
законских сметњи за његово именовање. Уз пријаву доставити: уверење - диплому о завршеном факултету и потврду о радном искуству.
Пријаве са основним биографским подацима и подацима о школовању, усавршавању и раду достављају се у року од 15 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне пријаве биће одбачене, а неблаговремено поднете неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ВАРВАРИН

37260 Варварин, Трг Мирка Томића 5

Извршилац на пословима архиве, архивског депоа
и магацинским пословима

37000 Крушевац, Газиместанска 1
тел. 037/414-750

Извршилац за студијско-аналитичке послове

Служба за заштиту животне средине, у Одељењу за
инвестиције, привреду и заштиту животне средине, на
одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о
радним односима у државним органима, потребно је да кандидати
испуњавају и следеће услове: високо образовање стечено на студијама другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, природно-математички факултет или факултет
заштите на раду, смер заштите животне средине или пољопривредни
факултет, положен стручни испит за рад у органима државне управе
и најмање 1 година радног искуства.

Извршилац за документационе послове

за рад у Одсеку за опште и заједничке послове, на одређено
време због повећаног обима посла до 24 месеца

Служба за Градско веће, у Одељењу за скупштинске
послове, на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школа - друштвеног,
природног или техничког смера; положен државни стручни испит;
познавање рада на рачунару; шест месеци радног искуства.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о
радним односима у државним органима, потребно је да кандидати испуњавају и следеће услове: средње образовање у четворогодишњем трајању, хемијско-технолошка школа или економско-трговачка школа или гимназија, положен стручни испит за рад у органима
државне управе и најмање 6 месеци радног искуства.

Извршилац на пословима пореског извршитеља

за рад у Одсеку за утврђивање и наплату јавних прихода,
на одређено време због повећаног обима посла до 24
месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школа - друштвеног,
природног или техничког смера; положен државни стручни испит;
познавање рада на рачунару; шест месеци радног искуства.

Извршилац на пословима урбанизма и грађевинског
земљишта
за рад у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове
и инспекцијски надзор, на одређено време због повећаног
обима посла до 4 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, грађевински или архитектонски
факултет - образовање стечено на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, односно високо образовање стечено на студијама
другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије) у оквиру
образовно-научног поља техничко-технолошких наука - област архитектура или грађевинско инжењерство; положен државни стручни
испит; једна година радног искуства.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и
услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у државним
органима: да је пунолетан; да је држављанин Републике Србије; да
има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Уз пријаву са биографијом приложити: диплому о стручној
спреми, уверење о положеном државном стручном испиту, извод из
матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним
књигама „Службени гласник РС“, бр. 20/09), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања огласа),
уверење о здравственом стању (не старије од 6 месеци у односу на
дан објављивања огласа), уверење основног и вишег суда да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница (издато након објављивања огласа), уверење полицијске управе
да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу (издато након објављивања
огласа) и исправа којом се доказује радно искуство (потврда или други акт којим доказује да има најмање 6 месеци, односно једну годину
радног искуства у траженом степену стручне спреме); радна књижица. Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопије оверене
код надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
Бесплатна публикација о запошљавању

Извршилац за оперативне послове

у Одељењу за друштвене делатности, на одређено време до
12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о
радним односима у државним органима, потребно је да кандидати испуњавају и следеће услове: средње образовање у четворогодишњем трајању, економско-трговинска школа, положен стручни
испит за рад у органима државне управе, најмање 6 месеци радног
искуства.

Хигијеничар

у Служби за заједничко-техничке послове, у Одељењу за
општу управу и заједничке послове, на одређено време до
12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о
радним односима у државним органима, потребно је да кандидати
испуњавају и следеће услове: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни да
доставе и потребна документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених
(издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном
у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), уверење о здравственом стању (не старије од 6
месеци), уверење основног и вишег суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (издато након објављивања овог огласа), уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (издато након обављивања овог огласа),
уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне
управе, потврду издату од послодавца као доказ о радном искуству
(за радно место где је услов за заснивање радног односа радно искуство). Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или у фотокопији
овереној у општини или суду, неће се узети у разматрање. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за подношење
пријаве. Пријаве слати на наведену адресу.
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ЛОЗНИЦ А
ОПШТИНА КРУПАЊ
ОПШТИНСКА УПРАВА

Општине Ражањ. Пријаве се подносе на адресу: Општинска управа
Општине Ражањ, Трг Светог Саве 33, 37215 Ражањ. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Сарадник за нормативно-правне послове и послове
јавних набавки

18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб
тел. 018/860-112

15314 Крупањ, Маршала Тита 2
тел. 015/581-125

на одређено време због повећаног обима посла, на период
од годину дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05), кандидат треба
да испуњава и посебне услове: високо образовање другог степена,
односно завршене мастер академске студије са претходно завршеним основним академским студијама или високо образовање стечено
на основним студијама у трајању од 4 године, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер у
области правних наука, једна година радног искуства, положен испит
за рад у органима државне управе. Уз пријаву доставити: диплому
као доказ о стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту
за рад у органима државне управе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, лекарско уверење као доказ опште
здравствене способности, доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу, биографске податке са прегледом кретања у
служби и доказе о испуњености других услова наведених у условима
огласа. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопија која је
оверена код надлежних органа. Пријаве са потребним документима
слати на адресу Општинске управе Општине Крупањ, у року од 8
дана од дана објављивања, са назнаком: „Оглас за пријем у радни
однос на одређено време“, са називом радног места на које се кандидат пријављује у Општинску управу Општине Крупањ. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ РАЖАЊ

37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33

Послови подстицања младих

за рад у Одељењу за привреду и финансије - Канцеларија
за младе, на одређено време од 4 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати
треба да испуњавају и посебне услове: правни факултет, дипломирани правник - VII степен стручне спреме.

Послови буџетског рачуноводства и извештавања
за рад у Одељењу за привреду и финансије, на одређено
време од 4 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати
треба да испуњавају и посебне услове: виша економска школа, економиста - VI степен стручне спреме.

Послови генерисања комуналног чврстог отпада

са 50% радног времена, за рад у Одељењу за друштвене
делатности, општу управу, правне и заједничке послове,
Одсек за инспекцијске послове, на одређено време од 4
месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: технолошка школа, хемијско-технолошки техничар - IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе: фотокопију дипломе (оверену), извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење да нису осуђивани за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државном
органу, уверење да се против њих не води кривични поступак, лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, као и на сајту Општинске управе
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ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН
Грађевински инспектор

за рад у Служби за привреду и инспекцијске послове

УСЛОВИ: Општи услови из члана 6 Закона о радним односима у
државним органима: да је кандидат држављанин Републике Србије;
да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу; да испуњава услове утврђене актом о
систематизацији радних места у Општинској управи: висока стручна спрема, дипломирани инжењер грађевинарства - мастер, односно дипломирани грађевински инжењер или дипломирани инжењер
архитектуре - мастер, односно дипломирани инжењер архитектуре;
најмање 3 године радног искуства у струци; положен стручни испит
прописан Законом о планирању и изградњи; положен стручни испит
за рад у органима државне управе прописан Законом о државној
управи и Уредбом о стручном испиту запослених у органима државне
управе. Уз пријаву са краћом биографијом кандидати су дужани да
доставе: доказ о одговарајућем образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о општој здравственој способности, уверење из казнене евиденције МУП-а (не старије
од 6 месеци), 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, уверење
основног и вишег суда (не старије од 6 месеци) да против њих није
покренута истрага и да није подигнута оптужница, доказ о радном
искуству у струци (потврда, решење и други акт на основу ког се
може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство у струци). Сва документа доставити у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве са свим доказима слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за заснивање
радног односа на неодређено време за послове грађевинског инспектора - не отварати“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац, Књаза Милоша 169
тел. 018/804-711

Технички секретар

за рад у Служби за скупштинске послове, на одређено
време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 1 година радног искуства; положен стручни испит за рад у органима државне управе; познавање
рада на рачунару; општи услови из члана 6 Закона о радним односима у државним органима - да је кандидат држављанин Републике
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Уз пријаву доставити, у оригиналу или у овереној фотокопији: доказ
о стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није под
истрагом, односно да није кажњаван (доказ основног суда, основног
и вишег тужилаштва и МУП-а - не старије од 6 месеци), уверење
о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе,
доказ о радном искуству, лекарско уверење (прилаже изабрани кандидат). Пријаву са доказима о испуњености свих услова из огласа
доставити на горенаведену адресу, са назаком: „За оглас“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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НОВИ ПА ЗАР
ГРАД НОВИ ПАЗАР
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИЗВОРНЕ И
ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

Приправник - дипломирани правник

на одређено време од 12 месеци, ради стручног
оспособљавања за самосталан рад у струци у Градској
управи за изворне и поверене послове

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен стручне спреме, високо
образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), правни факултет, односно основне студије
у трајању од четири године - друштвеног смера - правни факултет.
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,
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). 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.

ГРАД НОВИ ПАЗАР
ГРАДСКО ВЕЋЕ

36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

Начелник Градске управе за наплату јавних
прихода Града Новог Пазара
УСЛОВИ: завршен економски факултет, положен државни стручни
испит, најмање пет година радног искуства у струци. Лице које се
пријављује на оглас поред доказа о испуњавању услова наведених
у огласу потребно је да поднесе и доказе да испуњава услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у државним органима.
Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплома о завршеном економском
факултету, уверење о положеном државном стручном испиту, доказ
о радном искуству у струци, радна књижица, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне
књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закона о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење
о здравственом стању (не старије од шест месеци), уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу
(издато након објављивања овог огласа). Пријава са доказима о
испуњавању услова из огласа подноси се Градском већу Града Новог
Пазара, преко Одсека за Градско веће - Одељење за Скупштинске
послове, послове градоначелника и Градског већа, Градске управе за
изворне и поверене послове Града Новог Пазара, Стевана Немање 2 ПФ, 36300 Нови Пазар. Пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, у оригиналу или у овереној фотокопији, неће се разматрати.

НОВИ СА Д
ЈКП „ПУТ“

21000 Нови Сад, Руменачка 150/а
тел. 021/6319-203
е-mail: radmila.kerezovic@jkp.rs

Шеф књиговодства
на одређено време

УСЛОВИ: VI/2, VII/1 степен стручне спреме у занимању економиста,
мастер економиста, основна информатичка обука (Windows, Wоrd,
Еxcel, Оutlook, Еxplorer), пожељно да је лице овлашћени рачуновођа,
пробни рад 3 месеца. Јављање кандидата на горенаведени број телефона.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/831-035, факс: 021/831-094

Грађевински инспектор

на одређено време због замене одсутног запосленог, до
његовог повратка

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да је
лице пунолетно, држављанин Републике Србије, да није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу и да поседује општу здравствену способност),
кандидати морају испуњавати и посебне услове: стечено високо
образовање из научне области грађевинског инжењерства или архитектуре на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,
положен стручни испит за рад у органима државне управе, положен
возачки испит за возила „Б“ категорије и најмање три године радног
искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: доказ о стручној спреми,
о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе,
доказ о положеном возачком испиту „Б“ категорије, доказ о стеченом
радном искуству у струци (фотокопија радне књижице и потврде од
свих претходних послодаваца на којим пословима је стечено радно
искуство у струци и у ком трајању), извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у
државном органу и уверење општој здравственој способности. Сва
документа могу бити у облику неоверених фотокопија, а изабрани
кандидат биће у обавези да поднесе оригинална документа. Уверење о држављанству, уверење да лице није осуђивано и уверење о
општој здравственој способности не могу бити старија од 6 месеци.

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

Радно место за спровођење поступака јавних
набавки
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: правни факултет - VII/1 степен, 1 година радног искуства,
положен стручни испит за рад у државним органима, сертификат за
службеника за јавне набавке и познавање рада на рачунару.

Радно место за израду пројеката
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: економски, природно-математички факултет, филозофски факултет, филолошки факултет, факултет политичких наука
или факултет организационих наука, факултет за менаџмент - VII/1
степен, 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у
државним органима, завршене обуке за припрему и реализацију
пројеката, познавање рада на рачунару и знање енглеског језика.

Радно место за правне послове из области локалног
економског развоја
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: правни факултет - VII/1 степен, 1 година радног искуства,
познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад у
државним органима.

Радно место за послове буџета
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена у области
економских наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - економског смера, 1 година радног искуства и
положен стручни испит за рад у државним органима.

Радно место за обраду финансијске документације
и књиговођа основних средстава
на одређено време од 12 месеци
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УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, 1 година
радног искуства и положен стручни испит за рад у државним органима.

Програмер

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: економски факултет - I степен, виша економска школа или
виша електротехничка школа - VI/1 степен, 1 година радног искуства
и положен стручни испит за рад у државним органима.

Радно место за обрачун зарада
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: економска школа, гимназија или позивно усмерено образовање средњег степена, смер економски или финансијски - IV степен,
3 године радног искуства и положен стручни испит за рад у државним органима.

Радно место за административно-техничке послове
пружања правне помоћи грађанима
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, 6 месеци радног искуства и положен стручни испит за рад у државним органима.

Радник на обезбеђењу

на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - III степен, 1 година радног
искуства, положен курс ПП заштите и оспособљеност за руковање
оружјем.

Радно место за послове умножавања материјала
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: ПКВ радник - II степен, 6 месеци радног искуства.

Радно место за административно-техничке послове
за рад у Секретаријату за инспекцијске послове, на
одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, 6 месеци радног искуства, познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад у
државним органима.

Радно место за административно-техничке послове
за рад у Секретаријату за пореску администрацију, на
одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, 6 месеци радног искуства, познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад у
државним органима.

Комунални инспектор

на одређено време до 28. фебруара 2015. године

УСЛОВИ: високо образовање другог степена, односно завршене
мастер академске студије или високо образовање стечено у складу
са прописима који су важили до ступања на снагу закона којим се
уређује високо образовање и које је законом изједначено са академским називом мастер, високо образовање првог степена, виша стручна спрема, положен стручни испит за рад у државним органима, 3
године радног искуства и поседовање возачке дозволе „Б“ категорије.

Радно место за стручне послове из области
локалног економског развоја
на одређено време до 28. фебруара 2015. године

УСЛОВИ: економски факултет, правни факултет или факултет организационих наука - VII/1 степен, 1 година радног искуства, положен
стручни испит за рад у државним органима, познавање рада на рачунару и познавање енглеског језика.

Инспектор за заштиту животне средине

на одређено време до 28. фебруара 2015. године
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УСЛОВИ: факултет у области природно-математичких наука, технолошки факултет, шумарски факултет, пољопривредни факултет или
машински факултет - VII/1 степен, 3 године радног искуства, положен стручни испит за рад у државним органима, положен возачки
испит за „Б“ категорију, познавање рада на рачунару и познавање
енглеског језика.

Радно место за послове контроле и анализе
пословања јавних предузећа и наменског
коришћења средстава буџета
на одређено време до 28. фебруара 2015. године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена у области
економских наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - економског смера, 1 година радног искуства и
положен стручни испит за рад у државним органима.

Радно место за правне послове у области
грађевинских послова

на одређено време до 28. фебруара 2015. године

УСЛОВИ: правни факултет - VII/1 степен, 1 година радног искуства,
положен стручни испит за рад у државним органима и познавање
рада на рачунару.

Ликвидатор рачуноводства

на одређено време до 28. фебруара 2015. године

УСЛОВИ: економски факултет - I степен, виша економска или виша
пословна школа - VI степен, 1 година радног искуства и положен
стручни испит за рад у државним органима.

Радно место за опште послове и социјална питања
на одређено време до 28. фебруара 2015. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, 6 месеци радног искуства и положен стручни испит за рад у државним органима.

Радно место за административне послове у области
спровођења урбанистичких планова
на одређено време до 28. фебруара 2015. године

УСЛОВИ: средња архитектонска школа, средња грађевинска школа IV степен, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит за рад у
државним органима и познавање рада на рачунару.

Радно место за послове месне канцеларије и
скупштине месне заједнице
на одређено време до 28. фебруара 2015. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, 3 године радног искуства, познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад у
државним органима.

Телефониста на централи

на одређено време до 28. фебруара 2015. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, 1 година радног искуства.

Дактилограф - оператер

на одређено време до 28. фебруара 2015. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV или III степен, 6 месеци радног
искуства, дактилографски курс I-а или I-б класа и завршена обука за
рад на рачунару.

Координатор послова у Градском услужном центру
на одређено време до 28. фебруара 2015. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, 3 године радног искуства, положен стручни испит за рад у државним органима и познавање рада на рачунару.

Радно место за матичну евиденцију и архиву
на одређено време до 28. фебруара 2015. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, 6 месеци радног искуства и положен стручни испит за рад у државним органима.
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Радник на одржавању инсталација централног
грејања и водовода
на одређено време до 28. фебруара 2015. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема - машинске струке, водоинсталатер
или инсталатер грејања - III степен и 6 месеци радног искуства.

Помоћни радник

на одређено време до 28. фебруара 2015. године

УСЛОВИ: основна школа, 6 месеци радног искуства.
ОСТАЛО: Општи услови за сва радна места: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да поседује 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 Градској управи. Пријаве
на оглас за заснивање радног односа на одређено време са доказима
о испуњавању услова у погледу општих и посебних услова из огласа, осим доказа о општој здравственој способности, сертификата за
службеника за јавне набавке и положеном стручном испиту за рад у
државним органима, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање, односно у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању
услова из огласа могу се предати лично у Градском услужном центру
или поштом на адресу: Градска управа Града Панчева, Трг краља
Петра I 2-4, 26000 Панчево.

во дело које их чини неподобним за обављање послова у државним органима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
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.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

31300 Пријепоље, Трг братства и јединства 1
тел. 033/714-073

Дипломирани правник на радно место: имовинскоправни послови
на одређено време од 12 месеци, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII/1 степен), правни факултет,
три године радног искуства, познавање рада на рачунару и положен
стручни испит за рад у државним органима.

Дипломирани правник на радно место: послови
матичара/заменика матичара

на одређено време од 12 месеци, због повећаног обима
посла

ПИРОТ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНУ ПИРОТ

УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII/1 степен), правни факултет, једна година радног искуства, познавање рада на рачунару и положен
стручни испит за рад у државним органима.

Директор

на одређено време од 12 месеци, због повећаног обима
посла

18300 Пирот, Српских владара 126а
тел. 010/311-205
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да је држављанин
Републике Србије, 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 одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив: дипломирани социјални радник, најмање 5
година радног искуства у струци, да није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за вршење функције директора. Кандидат
за директора уз прописану конкурсну документацију подноси програм рада за мандатни период на који се врши избор. Докази који
се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом, извод
из матичне књиге рођених, диплома о стручној спреми, уверење о
држављанству, доказ о стеченом радном искуству у струци, лекарско
уверење, оверена копија радне књижице и личне карте и програм
рада за мандатни период. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Центар за социјални
рад за општину Пирот, Српских владара 126а, 18300 Пирот, број
телефона: 010/311-205.

ПОЖ АРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

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

Послови ажурирања географског информационог
система и софтвера за управљање имовином

у Одељењу за имовинско-правне послове, комуналне
послове и саобраћај Градске управе Града Пожаревца, на
одређено време ради реализације пројеката

УСЛОВИ: висока стручна спрема - факултет организационих наука,
природно-математички факултет или електротехнички факултет; 1
година радног искуства; положен државни стручни испит. Кандидати
подносе: пријаву на оглас, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству Републике Србије, лекарско уверење, доказ о прописаној стручној спреми, доказ да нису осуђивани за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиБесплатна публикација о запошљавању

Дипломирани економиста на радно место: послови
буџета у Одељењу за привреду, буџет и финансије

УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII/1 степен), економски факултет,
једна година радног искуства, познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад у државним органима.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати су обавезни да поред доказа о испуњености посебних услова приложе и доказе о испуњености
општих услова: уверење да су држављани Републике Србије, доказ
да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора у
трајању од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини
неподобним за обављање послова у државним органима и извод из
матичне књиге рођених. Изабрани кандидати обавезни су да пре
заснивања радног односа приложе и доказ да имају општу здравствену способност. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СМЕДЕРЕВО
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
БИБЛИОТЕКА „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
11320 Велика Плана, Косовска 19
тел. 026/521-256

Конкурс објављен 29.10.2014. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: директор.

БИБЛИОТЕКА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

11320 Велика Плана, Косовска 19
тел. 026/521-256

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Поред општих услова - да је
кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан и да је
здравствено способан, кандидат треба да испуњава и посебне услове
из Статута Библиотеке „Радоје Домановић“ Велика Плана - високо
образовање, најмање три године рада у култури, да предложи програм рада и развоја Библиотеке као саставни део конкурсне документације и да нема законских сметњи за његово именовање. Заинтересовани кандидати који испуњавају наведене услове уз пријаву
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на оглас подносе следеће доказе: у оригиналу или у фотокопији која
је оверена у општини или у суду, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на
обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Сл. гласнику РС“, бр. 20/2009), уверење о општој здравственој способности
(подноси изабрани кандидат пре постављења), диплому о високој
стручној спреми, исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство), уверење Министарства унутрашњих послова Републике
Србије - полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова (издато након објављивања овог огласа) и уверење суда да кандидат није
под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (издато
након објављивања овог огласа), предлог програма рада и развоја
Библиотеке. Пријава на конкурс треба да садржи: личну и радну биографију - име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, број телефона, податке о образовању, податке о врсти
и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на
тим пословима. Пријаве доставити поштом или лично на горенаведену адресу, у року од 15 дана.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК
22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Оглас објављен 29. октобра 2014. године у публикацији
“Послови”, поништава се за радно место: извршилац за
борачко-инвалидску, социјалну и здравствену заштиту.

ОПШТИНА ИРИГ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

22406 Ириг, Војводе Путника 1

Начелник Општинске управе Општине Ириг
УСЛОВИ: 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 шест месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Посебни услови: VII/1 степен стручне
спреме, завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.
Пријаве на оглас са потребним доказима о испуњавању општих и
посебних услова (у оригиналу или оверена фотокопија), подносе се
у року од осам дана од дана објављивања у публикацији “Послови”,
на адресу: Општинска управа Општине Ириг, Служба за друштвене
делатности, општу управу и заједничке послове, Војводе Путника 1
или путем писарнице Општинске управе Ириг, са назнаком: “Оглас за
постављење начелника”.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

Послови из области радних односа

на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог, до његовог повратка, за рад у Градској управи
за опште и заједничке послове Града Сремска Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање стечено
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука
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- правне науке; 1 година радног искуства у струци; положен државни
стручни испит. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих
и посебних услова, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу
прописаном Законом о матичним књигама „Службени гласник РС“,
бр. 20/09), уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, доказ о радном искуству у струци, доказ о
положеном државном стручном испиту, уверење о здравственој способности - доставља изабрани кандидат, подносе се начелнику Градске управе за опште и заједничке послове, са назнаком: „За оглас послови из области радних односа“. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

Послови надзорника за инспекцијске послове

на одређено време до 24 месеца, за рад у Градској управи
за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове Града
Сремска Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању друштвеног или техничког смера, 6 месеци радног искуства у струци, положен државни стручни испит. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова у
оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (издат на обрасцу прописаном Законом о
матичним књигама „Службени гласник РС“, бр. 20/09), уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
уверење о положеном државном стручном испиту, доказ о радном
искуству у струци, уверење о здравственој способности - доставља
изабрани кандидат, подносе се начелнику Градске управе за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове, са назнаком: „За оглас послови надзорника за инспекцијске послове“. Оглас је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА
Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

За пријем у радни однос на одређено време до
28.02.2015. године:

Извршилац за административне послове
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, правног или економског смера, биротехничар или
гимназија, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, општа психолошка способност за рад са странкама, познавање
рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених
услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство
Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.

Извршилац писарнице
УСЛОВИ: IV степен, правног, економског смера или гимназија, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање
рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених
услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство
Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему,
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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.

Достављач

2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање, држављанство Републике Србије, да
је кандидат пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу.

Спремачица
УСЛОВИ: основно образовање, држављанство Републике Србије, да
је кандидат пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу.

Извршилац за послове издвојеног шалтера поште
УСЛОВИ: IV степен, економског, правног, пољопривредно-машинског
смера или електротехничар рачунара, 1 година радног искуства са
прописаном стручном спремом, општа психолошка способност за рад
са странкама, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и
опште услове: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да
има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Извршилац за финансијско-материјалне послове и
ликвидатуре борачко-инвалидске заштите
УСЛОВИ: IV степен, правног или економског смера, 1 година радног
искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство Републике
Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу.

Извршилац за послове трезора
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у
области економских наука (основне академске, односно струковне
студије у трајању од три године), односно на студијама у трајању до
три године - више образовање - економиста, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару,
положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат
треба да испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије,
да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу.

Помоћник извршиоца за послове јавних набавки
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у
области економских наука (основне академске, односно струковне
студије у трајању од три године), односно на студијама у трајању до
три године - више образовање - економиста, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, поседовање сертификата
за јавне набавке, познавање рада на рачунару, положен државни
стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава
и опште услове: држављанство Републике Србије, да је пунолетан,
да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу.

Извршилац за пријем и обраду захтева
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у
области техничко-технолошких или природно-математичких наука (основне академске, односно струковне студије у трајању од три
године), односно на студијама у трајању до три године - више образовање - грађевински инжењер или инжењер заштите животне средине, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом,
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општа психолошка способност за рад са странкама, познавање рада
на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених
услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство
Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.

Извршилац за стручно-техничке послове
управљања општинском имовином
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
у области техничко-технолошких наука (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године - дипломирани грађевински инжењер или
дипломирани инжењер архитектуре, 1 година радног искуства са
прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије,
да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу.

Комунални инспектор
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена у
области техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких или правних наука (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, дипломирани инжењер заштите животне средине, дипломирани инжењер
технологије, дипломирани инжењер шумарства, дипломирани биолог, дипломирани хемичар, професор одбране и заштите или дипломирани правник, 3 године радног искуства са прописаном стручном
спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и
опште услове: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да
има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Извршилац за послове Скупштине
УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу
правних наука на студијама другог степена (дипломске специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године - дипломирани правник, 1 година радног
искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит. Поред наведених услова,
кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.

Извршилац за послове развоја и привреде
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена у области
економских или техничко-технолошких наука (основне академске,
односно струковне студије у трајању од три године), односно на студијама у трајању до три године - више образовање - економиста или
електроинжењер, 1 година радног искуства са прописаном стручном
спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и
опште услове: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да
има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Извршилац за израду пројеката и послове развоја
УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу
економских, друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године - дипломирани економиста, дипломирани
менаџер или дипломирани политиколог, 1 година радног искуства са
прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат тре12.11.2014. | Број 595 |
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ба да испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије,
да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу.

Извршилац за послове туризма
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у
области економских или природно-математичких наука (основне академске, односно струковне студије у трајању од три године), односно
на студијама у трајању до три године - више образовање - економиста или економиста за туризам, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен
државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да
испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије, да је
пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу.

Извршилац за послове односа са јавношћу и
уређење сајтова
УСЛОВИ: IV степен, правног или економског смера, 1 година радног
искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство Републике
Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу.

Координатор канцеларије за пољопривреду
УСЛОВИ: IV степен, пољопривредног или грађевинског смера, 1
година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање
рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених
услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство
Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.

Извршилац за послове развоја пољопривреде

Извршилац за административно-техничке послове
локалне пореске администрације
УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, економског или правног
смера, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом,
општа психолошка способност за рад са странкама, познавање рада
на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених
услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство
Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.
ОСТАЛО: Уз пријаву о испуњавању услова огласа, кандидат треба да
достави и следеће доказе: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, диплому о стручној спреми, уверење надлежног
суда да није осуђиван за наведено кривично дело, лекарско уверење
о здравственој способности - доставља се након доношења одлуке о
избору кандидата. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на оглас доставити на адресу: Општинска управа
Општине Шид, Карађорђева 2, Шид.

Трговина и услуге
„АCCORD GROUP ЕCЕ“ DОО

11000 Београд, Др Милутина Ивковића 11а/9
е-mail: i.rako@аccord-еcе.com

Кол-центар агент
на одређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, без обзира на занимање, знање немачког језика на вишем нивоу, знање рада на рачунару, пожељна возачка дозвола „Б“ категорије, особе изражених комуникационих способности (у писаној и усменој комуникацији). Радне
биографије послати на е-mail: i.rako@аccord-еcе.com.

„КАВ КОМЕРЦ“ ДОО

11070 Нови Београд, Марка Пола 7/6

2 извршиоца

Књиговођа

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу
економских или техничко-технолошких наука на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године - дипломирани економиста, дипломирани инжењер пољопривреде, 1 година
радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада
на рачунару и положен државни стручни испит. Поред наведених
услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство
Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 3 године, возачка дозвола „Б“ категорије, пробни рад
3 месеца. Пријаве слати на е-mail: kav.komerc@sbb.rs, у року од 15
дана од дана објављивања.

Извршилац за пружање стручне помоћи
пољопривредницима
УСЛОВИ: IV степен, пољопривредног смера, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару
и положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство Републике
Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу.

Координатор Канцеларије за младе
УСЛОВИ: IV степен, друштвеног или техничког смера, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на
рачунару и положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство
Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу.
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„HAPPY TOURS“ DОО

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 151а

Продаја туристичких аранжмана
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, туристичког смера, радно
искуство 3 године, знање грчког и енглеског језика (средњи ниво),
познавање рада на рачунару (Еxcel). Пријаве слати на е-mail: info@
happy.rs.

„БИРО - ЦЕНТАР“ ДОО

11070 Нови Београд, Пеђе Милосављевића 60
тел. 011/227-37-72, 064/297-70-97

Сервисер бироопреме

на одређено време од 2 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничке или информатичке струке, познавање рада на рачунару (МS Оffice пакет), возачка
дозвола „Б“ категорије, знање енглеског језика (средњи ниво), пробни рад 3 месеца. Пријаве слати на е-mail: canon@birocentar.rs.

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

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

ДОО „СОЛИС ПЛУС“

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 102
тел. 060/3335-518

Мушко - женски фризер

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме у занимању фризер за
жене, модни женски фризер, помоћни фризер, пожељно знање
енглеског језика. Јављање кандидата на број телефона: 060/3335518, до 18,00 часова.

„МАРМАРИЦА“ ДОО

ватреним оружјем, без обзира на радно искуство. Потребно је да се
кандидати налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање дуже од шест месеци без прекида. Заинтересовани кандидати
треба да се јаве на бројеве телефона: 011/6309-632, 065/9977-041 и
065/9977-039. Конкурс је отворен до 14.11.2014. године.

Грађевинарство и индустрија
ДОО „МЕТАЛ“

Ћуприја, Кнеза Милоша бб
тел. 035/470-904, 8472-160
e-mail: zaposlenje@metalcuprija.cо.rs

11000 Београд, Браће Јерковића 227а
тел. 062/1278-844

Инжењер заваривања

Месар

УСЛОВИ: VII степен, дипломирани машински инжењер, поседовање сертификата међународног инжењера заваривања, са радним
искуством од 12 месеци, рад на рачунару (Оffice, Интернет, 2D и 3D
конструирање, предност имају кандидати са знањем ProЕ или Solid
Wоrks), добро познавање техничке документације, познавање и
примена стандарда у производњи челичних конструкција, положен
возачки испит „Б“ категорије, знање енглеског или немачког језика,
радни однос се заснива на неодређено време, пробни рад 3 месеца.
Пријаве се шаљу на горенаведену адресу или на e-mail: zaposlenje@
metalcuprija.cо.rs, бројеви телефона: 035/470-904 и 8472-160.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, на евиденцији Нацоналне службе за запошљавање најмање 6 месеци, пожељно радно искуство.

Роштиљ мајстор
УСЛОВИ: I или II степен стручне спреме, обавезно искуство у струци,
на евиденцији Нацоналне службе за запошљавање најмање 6 месеци.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да се јаве на број телефона: 062/1278-844.

Б.М.Б. КЕТЕРИНГ

11000 Београд, Гаврила Принципа 44а
тел. 011/3621-551

Кувар

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању,
3 године радног искуства на наведеним пословима. Пријаве слати на е-mail: bmbdоо@hotmail.com или се јавити на број телефона:
011/3621-551. Оглас је отворен до попуне радних места.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ДВА КРОКОДИЛА“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 229
тел. 011/319-43-02

Мушки фризер

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме у наведеном занимању
и радно искуство 12 месеци.

„ФРИГО ОПРЕМА“ ДOO

37000 Крушевац, Предрага Станојевића 18

Комерцијалиста на терену
за рад у Београду

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског, машинског или електротехничког смера, знање рада на рачунару, возачка дозвола „Б“
категорије, искуство у раду са клијентима и налажењу нових клијената је предност. Кандидати који нису осуђивани и против којих се не
води кривични или прекршајни поступак, радне биографије треба да
проследе на e-mail: posao.frigooprema@gmail.com. Конкурс је отворен
до 28.11.2014. године.

„ИНТЕР СИБ“ ДOO

11000 Београд, Ђорђа Станојевића 4

Радник обезбеђења
на одређено време
50 извршилаца

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, без обзира на занимање,
стручни испит из противпожарне заштите, уверење о руковању
Бесплатна публикација о запошљавању

„RADIS - NASS“ DОО

21000 Нови Сад, Лазе Костића 6

Технолог за примену и развој у кондиторској и
пекарској индустрији
УСЛОВИ: висока стручна спрема - дипл. инжењер прехрамбене технологије, радно искуство 3-5 година у кондиторској индустрији, добро
знање енглеског језика и рада на рачунару, изграђене презентационе вештине, спремност на тимски рад, поседовање возачке дозволе
„Б“ категорије, спремност на флексибилно радно време и путовања.
Уколико сматрате да можете допринети даљем развоју продајних
резултата и наше тржишне позиције, молимо вас да пријаву и биографију пошаљете на е-mail: radojica.savic@radis.rs.

АД „ХЛЕБ“

21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2
тел. 021/421-157
е-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Комерцијалиста

на одређено време 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/1, VII/1 степен стручне спреме у занимању комерцијалиста, дипломирани економиста за унутрашњу и спољну трговину,
менаџер, дипломирани менаџер, мастер менаџер, возачка дозвола
„Б“ категорије, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel,
Оutlook, Еxplorer), пожељно знање страног језика, познавање рада у
домену комерцијале. Пријаве за запослење слати поштом или мејлом
на горенаведене адресе. Јављање кандидата на број телефонa:
021/421-157.

„ПРВИ ПАРТИЗАН“ АД

31000 Ужице, Милоша Обреновића 2
тел. 031/563-040

Котлар компресиониста II групе
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: V/III степен стручне спреме, машинске или електро струке,
положен стручни испит за руковаоца гасних котлова са механизованим ложењем инсталиране снаге до 20МW, радно искуство од најмање 3 године. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
слати на горенаведену адресу.

www.nsz.gov.rs
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Грађевинарство и индустрија / Mедицина

ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГАЛОВИЦА“ ДОО
11080 Земун, Авијатичарски трг 10
тел. 011/2190-030
e-mail: оffice@galovica.cо.rs

Инжењер у техничкој служби
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: грађевински инжењер, хидрограђевински смер, поседовање лиценце 414 и 314, знање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel,
АutoCAD), возачка дозвола „Б“ категорије. Заинтересовани кандидати биографије могу слати до 04.12.2014. године, на e-mail: оffice@
galovica.cо.rs.

Mедицина
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“

24420 Кањижа, Народни парк бб

Виши физиотерапеут за потребе медицинског
сектора - Одељење за физикалну медицину и
рехабилитацију
на одређено време до повратка привремено одсутне
запослене са боловања и породиљског одсуства

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, физиотерапеутски смер и положен стручни испит. Уз пријаву кандидат треба да достави: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила
и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу,
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове
вишег физиотерапеута“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

1. Доктор опште медицине

за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским
превозом

2. Медицинска сестра - техничар општи смер

за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским
превозом
3 извршиоца

3. Спремачица

за рад у Служби дома здравља

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају да испуњавају и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља: за радно место под бр. 1: VII/1 степен, завршен
медицински факултет, положен стручни испит, лиценца за рад у
струци. За радно место под бр. 2: IV степен, средња медицинска школа - општи смер, положен стручни испит, лиценца за рад у струци.
За радно место под бр. 3: I степен, основна школа. Заинтересовани
кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту и
лиценцу, извод из матичне књиге рођених, уверење да се не води
истрага и да нису осуђивани, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити
позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које
могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду дужан је достави доказ о
здравственој способности за рад на наведеним пословима. Пријаве
на оглас доставити у писарници Дом здравља, са назнаком: „За јавни
оглас“ и навођењем радног места на које конкурише. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Спремач болничких просторија

на одређено време ради замене радника на дужем
боловању
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом и оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању. Пријаве кандидата
које не садрже тражену документацију сматраће се непотпунима и
неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока
сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве достављати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за
спремача“ или лично у просторијама болнице, сваког радног дана, од
07,00 до 14,00 часова. Изабрани кандидат обавезан је да пре заснивања радног односа донесе доказ о позитивној туберкулинској (манту) проби.

ДОМ ЗДРАВЉА

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

Медицинска сестра - техничар (општи смер)

на одређено време ради замене привремено одсутне
раднице

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом за заснивање
радног односа, кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
завршена средња медицинска школа - IV степен стручне спреме општи смер, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад.
Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона,
адресом и мејл адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи - IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар - општи смер, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту и оверену фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и техничара. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве на оглас доставити у затвореној коверти на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“
или лично на писарници Дома здравља Сокобања.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9
тел. 034/853-349

Возач

на одређено време ради замене одсутног запосленог због
дужег боловања

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка дозвола „Б“ категорије,
да је кандидат пунолетан, да је држављанин Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс доставити: биографију, оверену фотокопију
дипломе о стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену фотокопију возачке дозволе (важи
само за старе возачке дозволе) или одштампан извод из возачке дозволе (важи само за нове возачке дозволе са чипом). Оригинали или
оверене фотокопије извода из матичне књиге рођених и уверења о
држављанству не смеју бити старији од 27.12.2009. године. Изабрани
кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави
уверење о здравственој способности. Пријаве слати на горенаведену
адресу Дома здравља Лапово, са обавезном назнаком: „Пријава за
радно место возача“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Све додатне информације могу се добити на
број телефона: 034/853-349.

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

Mедицина

ЗУ АПОТЕКА „ЗИНГИБЕР“

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Фармацеутски техничар

за рад у Служби за неурологију ОЈ Општа болница Врање,
на одређено време због замене привремено одсутне
запослене, до њеног повратка са неплаћеног одсуства

26000 Панчево, Вељка Петровића 11А
тел. 063/392-364
e-mail: zingiberapoteka@gmail.com
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен, без радног искуства, рад у сменама. Јављање
кандидата на број телефона: 063/392-364 - Ирена Вељковић Дистол,
достављање радних биографија на увид на разговору за посао.

Дипломирани фармацеут
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут; VII/2 степен, магистар фармације, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel,
Еxplorer, Оutlook), радно искуство: небитно, стручни испит, рад у сменама. Јављање кандидата на број телефона: 063/392-364 - Ирена
Дистол Вељковић, достављање радних биографија на увид на разговору за посао.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји 55
тел. 027/8362-025

Конкурс објављен 29.10.2014. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости за радно место: доктор медицине, на одређено време до повратка запосленог са дужег
одсуства.

ZU „GOODWILL АPOTEKA“

24000 Суботица, Матије Гупца 14
тел. 064/8251-474

Дипломирани фармацеут - продаја фармацеутских
производа, саветовање пацијената и остало
за рад у апотеци у Смедеревској Паланци
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани фармацеут. Пријаве слати мејлом на адресу: ljiljana.maglajcic@
goodwillpharma.rs или звати на број телефона: 064/8251-474. Рок за
пријављивање је 30.11.2014. године.

АПОТЕКА СУБОТИЦА

24000 Суботица, Матије Гупца 26
тел. 024/555-470

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет, положен стручни испит, познавање рада на рачунару (Оffice
пакет). Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: диплому или
уверење о завршеном фармацеутском факултету, потврду о положеном стручном испиту за дипломираног фармацеута и кратку биографију. Докази морају бити у оригиналу или оверене фотокопије.
Заинтересовани кандидати могу поднети пријаву у року од 8 дана од
дана објављивања, на адресу: Апотека Суботица, са назнаком: „За
оглас“, Матије Гупца 26, 24000 Суботица. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

17500 Врање, Ј. Ј. Лунге 1
тел. 017/421-550

1. Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: средња стручна спрема - медицинска школа, смер општи,
IV степен стручне спреме.

2. Лабораторијски техничар

за рад у Служби за биохемијско-хематолошку дијагностику
ОЈ Дом здравља Врање, на одређено време због замене
привремено одсутног запосленог, до његовог повратка са
боловања

УСЛОВИ: средња стручна спрема - медицинска школа, смер лабораторијски техничар, IV степен стручне спреме.

3. Референт пријемно-обрачунског одсека

за рад у Одсеку прихода са обрачунском јединицом у
Служби за економско-финансијске послове, на одређено
време због замене привремено одсутног, до његовог
повратка са боловања

УСЛОВИ: средња економска школа - општи смер, IV степен стручне
спреме.
ОСТАЛО: Уз захтев за заснивање радног односа приложити: CV
(кратку биографију), оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу издату од надлежног органа или решење о упису у комору - за радна места под бр. 1 и 2. Кандидати за радно место
под бр. 3 - уз захтев за заснивање радног односа прилажу: CV (кратку
биографију), оверену фотокопију дипломе и потврду да су обавили
приправнички стаж. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). О разговору са кандидатом
обавезно се сачињава записник. О избору кандидата одлучује в.д.
директора Здравственог центра Врање. Директор претходно може
прибавити мишљење руководиоца организационе јединице у којој
ће кандидат по пријему радити. Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана. Приликом заснивања
радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања на вебсајту Министарства здравља РС. Захтев за заснивање радног односа,
са назнаком: „За радно место“, доставити поштом или личном доставом у писарницу Здравственог центра Врање, Ј. Ј. Лунге 1.

ГРАДСКИ ЗАВОД
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ
11000 Београд, Прешевска 35
тел. 011/3811-818

Хигијеничар

на одређено време до 2 месеца

УСЛОВИ: осмогодишња школа, НК радник или II степен стручне спреме. Уз пријаву на оглас кандидат прилаже следећу документацију (у
оригиналу или оверене фотокопије): доказ о одговарајућој школској
спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству,
потребно радно искуство. Рок за пријављивање је 8 дана. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Особа за контакт: Снежана Радовић, број телефона: 011/3811-818.

ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ

35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб

Директор

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

УСЛОВИ: завршен медицински или стоматолошки факултет, специјализација из области Дома здравља и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите или завршен економски, правни
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или факултет организационих наука, завршена едукација из области
здравственог менаџмента и најмање пет година радног стажа из
области здравствене заштите. Уз пријаву на конкурс са биографским
подацима кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе (доказ о
стручној спреми), доказ о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента (за кандидата под бр. 2), оверену фотокопију радне
књижице, радну биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење, доказ да није осуђиван
за кривично дело које га чини неподобним за обављање функције,
односно доказ да се против њега не води кривични поступак - издат
од стране надлежног органа. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања. Одлука о избору донеће се у року од 30 дана
од завршетка конкурса.

ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
37000 Крушевац, Петра Кочића бб
тел. 037/3501-133

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом кандидат треба
да испуњава и следеће услове: најмање високо образовање стечено на студијама првог степена, односно на студијама у трајању од
најмање 3 године, организационо-стручна способност у реализацији програма из социјалне заштите, три године радног искуства. Уз
пријаву са потпуном радном и личном биографијом кандидат треба да достави следећу документацију: уверење о држављанству РС
(оригинал или оверена копија), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија), уверење суда да није под истрагом
и да се против њега не води кривични поступак за кривична дела
која га чине неподобним за рад и уверење из полицијске управе да
није кажњаван, оригинал или оверену фотокопију дипломе (доказ о
стручној спреми), доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице), програм рада и развоја установе Центар за особе са инвалидитетом Крушевац за мандатни период од четири године. Лекарско уверење о психичкој и физичкој способности за рад доставља
се након што кандидат буде изабран на конкурсу и именован, а пре
заснивања радног односа. Пријаве без потребне документације и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са конкурсном
документацијом достављају се Управном одбору Центра за особе са
инвалидитетом Крушевац, у року од 8 дана од дана објављивања, у
поступку избора и достављање предлога за именовање директора.
Управни одбор установе дужан је да у року од 30 дана од дана завршетка конкурса изврши избор кандидата и предлог достави оснивачу - Скупштини града Крушевац. Управни одбор ће писаним путем
обавестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора
установе, у року од 8 дана од дана доношења одлуке. Пријаве на
конкурс са документацијом слати на наведену адресу, са назнаком:
„За конкурс - не отварати“.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-256

Доктор медицине

за рад у Одељењу за здравствену заштиту одраслих, на
одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне српеме, доктор медицине са положеним
стручним испитом, општи услови у складу са Законом о раду. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију
дипломе о одговарајућем образовању, оверен препис/фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, потврду Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење, биографију са
адресом и контакт телефон. Пријаве доставити лично или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас број 6/2014“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗУ АПОТЕКА „БИСТРИЦА“

21000 Нови Сад, Булевар краља Петра I 26
тел. 063/524-738

Фармацеутски техничар
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању фармацеутски техничар, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Оutlook,
Еxplorer), пожељно знање енглеског језика - средњи ниво, поло-
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жен стручни испит за здравствене раднике, пробни рад 3 месеца.
Јављање заинтересованих кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријављивање је 03.12.2014. године.

ЗУ АПОТЕКА „БИСТРИЦА“

21000 Нови Сад, Булевар краља Петра I 26
тел. 063/524-738

Дипломирани фармацеут
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани
фармацеут, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel,
Оutlook, Еxplorer), пожељно знање енглеског језика - средњи ниво,
положен стручни испит за здравствене раднике, пробни рад 3 месеца. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за
пријављивање је 03.12.2014. године.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

у родитељској кући Службе за дечју хематологију и
онкологију стационара Клинике за педијатрију, на
одређено време до 31.12.2014. године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседује средњу стручну
спрему - IV степен, 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 поседује, кратка биографија (CV),
са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.
ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да
достави лекарско уверење о здравственој способности за послове
које ће обављати. Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна
оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености,
дужина трајања школовања...). Пријаве се предају лично или поштом
у затвореној коверти на адресу Института, са назнаком: „Пријава на
оглас за пријем медицинске сестре - техничара у родитељској кући“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Медицинска сестра - техничар

са средњом стручном спремом, општи смер, са положеним
стручним испитом, на одређено време до повратка
медицинске сестре која се налази на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да
доставе: прајаву 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; ако кандидат поседује радно искуство потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, писарници
болнице или поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава
на оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

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

Mедицина / Пољопривреда

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

Доктор медицине за потребе Одељења за
инфективне болести

на одређено време до повратка привремено одсутне
запослене са породиљског боловања

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

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

Доктор медицине

на одређено време по основу замене, до повратка радника
са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: медицински факултет, просечна оцена на студијама изнад
08,50; положен стручни испит; познавање најмање једног светског
језика; предност ће имати кандидати са радним искуством у здравственим установама и искуством у раду са децом. Кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију, фотокопију
личне карте, фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију
радне књижице, фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волонтирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на раду и
оценама рада кандидата - уколико их кандидат поседује. Кандидати
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног
односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове на које се примају. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком:
„Пријава на конкурс за пријем доктора медицине на одређено време
- замена“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

спреми, доказ о положеном државном испиту, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Рок за достављање пријава је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Особа за контакт: Снежана Радовић, број телефона:
011/3811-818.

Пољопривреда
ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ВОЈВОДА МИШИЋ“
ЛОВИШТЕ „РИБНИЦА“
14242 Мионица, Војводе Мишића 87
тел. 014/61-494

Ловочувар
УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају следеће услове: најмање средње образовање - ветеринарске, шумарске и пољопривредне струке која у свом програму има предмет из области ловства
и лиценцу за обављање ловочуварских послова; да испуњава прописе из закона којима се регулише оружје и муниција. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: доказ о школској спреми, лиценцу за обављање ловочуварских
послова, оружни лист за ловачко оружје, копију личне карте. Потребна документација се подноси на горенаведену адресу, у року од 15
дана од дана објављивања.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

„КОНАК“
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА

21208 Сремска Каменица, Трг краља Петра I 3
тел. 063/563-777
е-mail: gerentokonak@gmail.com

Социјални радник
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани социјални радник, положен стручни испит. Јављање заинтересованих кандидата
на бројеве телефона: 063/563-777 или 021/463-819. Рок за пријављивање је 06.12.2014. године.

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ
БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ
11000 Београд, Прешевска 35
тел. 011/3811-818

Дипломирани правник

на одређено време од 2 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању;
дипломирани правник са завршеним правним факултетом; положен
државни испит; пожељно радно искуство; пожељно радно искуство
у јавним набавкама и сертификат службеника за јавне набавке. Уз
пријаву на оглас кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије): доказ о одговарајућој школској
Бесплатна публикација о запошљавању
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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
ОШ „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“
11080 Земун, Крајишка 34

Наставник српског језика

на одређено време до повратка радника са боловања преко
60 дана

Наставник биологије

на одређено време до повратка радника са боловања преко
60 дана

Педагог

на одређено време, са непуним радним временом, до
повратка радника са боловања преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да је кандидат држављанин Републике Србије; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да испуњава услове у погледу врсте и степена стручне спреме: стечене 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 основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 4. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Провера психофизичких способности кандидата од стране
Националне службе за запошљавање врши се пре доношења одлуке
о избору. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 2 достављају се
приликом пријављивања, доказ из тачке 3 пре склапања уговора о
раду, а из тачке 4 - прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Разматраће се пријаве достављене на адресу
школе поштом.
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ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„РАКОВИЦА“
11090 Београд, Хасанагинице 8
тел. 011/3511-853

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане чланом 8 став
2, чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 55/2013), 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, одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника ове врсте школе и подручје рада (економија,
право и администрација) или за педагога и психолога; да поседују
лиценцу, односно положен стручни испит, обуку и положен испит за
директора установе (с обзиром да програм обуке за директора школе
и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети,
изабрани кандидат биће у обавези да савлада обуку и положи испит
за директора на начин и у року који пропише министар); најмање
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да имају психичку, физичку и здравствену спсообност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике србије, да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Директор се бира на мандатни период од четири године. Директору школе мирује радни однос за време
првог изборног периода на радном месту са ког је изабран.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: биографске податке, односно радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одоговарајућем образовању - не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, односно стручног сарадника (дозвола за рад), оригинал или оверену фотокопију потврде о
радном искуству у трајању од најмање 5 година у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству - оригинал или оверену фотокопију,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију),
лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима. Доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - школа прибавља по службеној дужности подношењем захтева МУП-у РС ради издавања извода из казнене евиденције. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са конкурсном документацијом достављају се секретаријату школе или поштом
на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и на број телефона: 011/3511-853.

ОШ „СВЕТИ САВА“

11400 Младеновац, Космајска 47
e-mail: оsvetisava15@gmail.com

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава посебне услове предвиђене
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): услови у погледу стручне спреме - одговарајућа врста стручне спреме према Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и
15/13); одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона
о основама система образовања и васпитања за наставника, педагога и психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; да је држављанин РС - што се доказује уверењем
о држављанству, да је пунолетан - што се доказује изводом из матичНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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не књиге рођених, да има општу здравствену способност и психичку
и физичку способност за рад са ученицима (лекарско уверење које
се доставља по избору кандидата). Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о
испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе или донети лично у просторије школе, радним
даном, у времену од 08,00 до 12,00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБОМИР АЋИМОВИЋ“

11500 Обреновац, Цара Лазара 2
тел. 011/8725-449

Наставник енглеског језика у првом циклусу
образовања и васпитања

са 50% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета, за рад у матичној школи и издвојеним
одељењима

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; одговарајућа врста образовања предвиђена чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013) и Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04,
5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 11/08, 2/09, 4/09,
3/10, 11/12, 15/13); да кандидат испуњава услове прописане чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013). Поред пријаве, кандидати
достављају оверене фотокопије дипломе или уверења о стеченом
образовању (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), уверење да није покренут кривични поступак и
да није покренута истрага против кандидата (не старије од 30 дана),
уверење да кандидат није осуђиван - прибавља школа и лекарско
уверење о здравственој способности за рад (доставља се по коначности одлуке о избору кандидата). Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11080 Земун, Цара Душана 262

Наставник математике

на одређено време до повратка стално запослене са дужег
боловања

Наставник саобраћајне групе предмета

на одређено време до повратка стално запослене са
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: врста и степен стручне спреме за наставно особље и стручне сараднике у складу са Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93...5/11, 8/11, 9/13 и 6/14); да кандидат испуњава услове
из чл. 8 став 2 тач. 1, 2 и 4 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да зна језик
на ком се обавља образовно-васпитни рад - српски језик; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван за кривична дела утврђена чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је
држављанин РС.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву поднесе следећу документацију: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије
од 6 месеци). Доказ о поседовању здравствене и психофизичке
способности за рад са децом - лекарско уверење - доставља се пре
закључења уговора о раду. Доказ о некажњавању прибавља школа.
Претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Изабрани кандидати ће пре закључења уговора о раду
Бесплатна публикација о запошљавању

бити послати на проверу услова за заснивање радног односа - провера психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима, у складу са чл. 120 став 1 тачка 2 Закона о основама
система образовања и васпитања.

ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“

11000 Београд - Вишњица, Маршала Тита 101
тел. 011/2757-789

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став 2,
чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника школе,
педагога или психолога; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља
школа); држављанство Републике Србије; да има дозволу за рад лиценцу за наставника, психолога или педагога, односно положен
стручни испит; завршену обуку и положен испит за директора (изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за
директора школе); најмање 5 година рада на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег (високог) образовања; да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс поднети доказе о испуњености услова за директора: биографске податке, односно радну биографију, оверену копију дипломе о стеченом образовању - не старију од 6 месеци, оверену копију
уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника, односно стручног сарадника (дозволу за рад), потврду о раду у
установи на пословима образовања и васпитања, доказ о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија, не старија од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење 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), уверење да се против кандидата не води
судски поступак, остала документа која могу послужити приликом
доношења одлуке о избору. Школа прибавља уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број
телефона: 011/2757-789.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
АКАДЕМИЈА ЛЕПИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Светозара Милетића 12

Расписује конкурс за избор у наставничко звање за област
непокривену изабраним наставницима:

I Област: Музичка уметност

Ужа уметничка област: Клавијатурни инструменти
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар - пијаниста, најмање пет референци за избор у звање, способност за
наставни рад. Сви кандидати треба да испуњавају услове утврђене
Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005)
и Статутом АЛУ. Пријаве са пратећим прилозима подносе се у року
од 8 дана од дана објављивања, на адресу: Београд, Светозара Милетића 12.

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
12.11.2014. | Број 595 |
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ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН“

Земун Поље, Браће Крњешевац 2
тел. 011/3753-813

Наставник српског језика

на одређено време до повратка одсутног запосленог преко
60 дана

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2015. године

Наставник физичког васпитања

на одређено време, са 20% радног времена, до 31.08.2015.
године

Хигијеничар

на одређено време до 31.08.2015. године
2 извршиоца

Наставник разредне наставе

на одређено време до 31.08.2015. године

Наставник информатике

на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање прописано чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/13) 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), као и да испуњава
услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Потребно је да кандидат има одговарајуће образовање;
да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прилаже кандидат
који буде примљен по конкурсу, пре закључења уговора о раду); да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); да поседује
држављанство РС; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези да доставе: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
уверење надлежног суда да нису под истрагом и да против лица није
подигнута оптужница (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци). У
поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју обавља надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Молбе се шаљу на
горенаведену адресу. Ближе информације могу се добити код секретара школе, на број телефона: 011/3753-813.

ПУ „ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ“

11400 Младеновац, Вука Караџића 77

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

Васпитач

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до 28.02.2015. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа - васпитачког смера. Поред општих услова предвиђених законом, неопходно је познавање језика на ком се врши васпитно-образовни рад.
Потребна документација: уз пријаву доставити оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи, оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, као и оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених, а ако кандидат није
стекао одговарајуће образовање на српском језику потребно је да
достави уверење да је положио испит из српског језика са методиком
по програму одговарајуће школске установе.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати
на адресу установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд

У огласу објављеном 05.11.2014. године у публикацији
„Послови“ бр. 594, за радно место: редовни професор за
ужу научну област Страни језик (предмет: Руски језик),
техничком грешком написано је „Страни“, а треба да стоји:
„Стручни језик“, тако да исправно радно место треба да гласи: редовни професор за ужу научну област Стручни језик
(предмет: Руски језик).

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

Редовни професор за ужу научну област
Хидрогеоекологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области
којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени су одредбама члана 64 став 8 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010), у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Радни однос се заснива на неодређено време.

Ванредни професор за ужу научну област
Петрологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области
којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени су одредбама члана 64 став 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.

на одређено време до 28.02.2015. године

Доцент за ужу научну област Геофизика

Васпитач - приправник

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области
којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени су одредбама члана 64 став 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010), у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Радни однос се заснива на одређено
време од пет година.

на одређено време до 28.02.2015. године
6 извршилаца

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена, студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), студијама од три године, више образовање (педагошка
академија за васпитаче, учитељски факултет - студијски програм
за образовање васпитача у предшколским установама), познавање
језика на ком се обавља васпитно-образовни рад. У радни однос
може бити примљен кандидат који испуњава услове предвиђене чл.
8, 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања
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(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Потребна документација:
оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена
фотокопија уверења о држављанству, оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених - ако кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику потребно је да достави уверење да је
положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе.
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Асистент за ужу научну област Експлоатација
чврстих минералних сировина и механика стена
3 извршиоца

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање
просечном оценом најмање 08,00 или кандидат који има академски
назив магистра наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови утврђени су одредбама члана 72 став 1 и
став 2 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
97/2008 и 44/2010) и Статутом Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. Радни однос се заснива на одређено време од
три године.

Асистент за ужу научну област Нафтно рударство,
механизација и аутоматизација у рударству
УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном
просечном оценом најмање 08,00 или кандидат који има академски
назив магистра наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови утврђени су одредбама члана 72 став 1 и
став 2 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
97/2008 и 44/2010) и Статутом Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. Радни однос се заснива на одређено време од
три године.

Асистент за ужу научну област Основе хемије
УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном
просечном оценом најмање 08,00 или кандидат који има академски
назив магистра наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови утврђени су одредбама члана 72 став 1 и
став 2 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
97/2008 и 44/2010) и Статутом Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. Радни однос се заснива на одређено време од
три године.

Сарадник у настави за ужу научну област Припрема
минералних сировина, заштита животне средине и
заштита на раду
УСЛОВИ: У звање сарадника у настави на студијама првог степена
бира се студент мастер академских или специјалистичких студија
који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам. Наведени услови утврђени су одредбама члана
71 став 1 и 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005, 97/2008 и 44/2010) и Статутом Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. Радни однос се заснива на одређено
време од годину дана.

Сарадник у настави за ужу научну област Енглески
језик
УСЛОВИ: У звање сарадника у настави на студијама првог степена
бира се студент мастер академских или специјалистичких студија
који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам. Наведени услови утврђени су одредбама члана
71 став 1 и 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005, 97/2008 и 44/2010) и Статутом Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. Радни однос се заснива на одређено
време од годину дана.
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.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73

Расписује конкурс за стицање звања и заснивање радног
односа:

Асистент за ужу научну област Телекомуникације
Асистент при Катедри за општу електротехнику
Асистент за ужу научну област Физичка
електроника

(поред општих услова конкурса, кандидат треба
да задовољи и посебне услове конкурса: завршене
основне академске и мастер академске студије, смер:
Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника;
уписана друга година докторских академских студија, смер:
Нуклеарна, медицинска и еколошка техника).

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014) и Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника Универзитета у Београду и Критеријумима за стицање звања наставника
и сарадника на Електротехничком факултету у Београду, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Молбе са
потребним документима (биографија са списком објављених радова,
копија дипломе, односно уверење које важи до издавања дипломе
и уверење о држављанству), доставити у року од 15 дана од дана
објављивања, архиви Факултета, Булевар краља Александра 73.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну, односно уметничку област Урбанизам и
просторно планирање

на Департману за урбанизам, избор се врши на одређено
време од пет година

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Историја, теорија и естетика архитектуре и
визуелних уметности и обнова градитељског
наслеђа

на Департману за архитектуру, избор се врши на одређено
време од пет година

Сарадник у звање асистента за ужу научну, односно
уметничку област Архитектонске конструкције,
материјали и физика зграда
на Департману за архитектонске технологије, избор се
врши на одређено време од три године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 65 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13 и 99/14), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 131/06, 140/07, 143/08, 150/09,
160/11 и 162/11) и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 80/08,
84/2010, 88/12, 89/12 - пречишћен текст и 98/14) и Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Пријаве
кандидата са прилозима (биографија, оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству, списак радова и остала пратећа документација), доставити на адресу Факултета, са назнаком:
„За конкурс“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Сајмови запошљавања

Ванредни професор или доцент за ужу научну
област Студије безбедности, наставни предмет:
Хумана безбедност
на одређено време од 5 година

Бесплатна публикација о запошљавању
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Наука и образовање
УСЛОВИ: доктор наука одбране безбедности и заштите - VIII степен
стручне спреме. Уз пријаву кандидат подноси: биографију, оверену
фотокопију дипломе, списак научних радова, као и радове. Остали услови утврђени су одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08,
44/2010, 93/2012, 89/13, 99/14) и Статутом Факултета безбедности.
Пријаве кандидата са прилозима подносе се Универзитету у Београду - Факултету безбедности, лично или поштом, у року од 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ“

11000 Београд, Др Милутина Ивковића 4
тел. 011/2647-742

Наставник разредне наставе

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидат мора да испуњава
следеће услове: а) да има одговарајуће 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, а у свему према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника за основне школе и Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
за запослене; б) да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; ц) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; д) држављанство Републике
Србије; е) да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Доказе о испуњености услова из тачака а) и д) - доставити уз пријаву
на конкурс (оверена фотокопија дипломе и уверења о држављанству) и тачке е) - само уколико су диплому стекли на универзитетима
ван Републике Србије, из тачке б) - пре закључења уговора о раду
(лекарско уверење). Доказ из тачке ц) - прибавља школа. Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурса доставити на наведену
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања. Све ближе информације о условима
конкурса могу се добити у секретаријату школе, на број телефона:
011/2647-742.

БОР
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12
тел. 030/424-555

Универзитетски наставник за ужу научну област
Машинство

на одређено време, изборни период од 5 година, са
пуним радним временом универзитетских наставника на
Универзитету у Београду

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом
Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у
Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за
рад: VIII степен стручне спреме, докторат техничких наука из научне
области машинство, са завршеним машинским факултетом. Остали
услови утврђени су одредбом члана 68 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 104 и 105 Статута Техничког
факултета у Бору, као и Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски сарадник у звању сарадника
у настави или асистента за ужу научну област
Економија

на одређено време, изборни период од 1 или 3 године, са
пуним радним временом

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад:
VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста или мастер у
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области економских наука и уписане мастер или докторске академске
студије. Остали услови утврђени су одредбама чл. 71 и 72 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и члана 103 Статута Техничког факултета у Бору.

Сарадник универзитета у звању сарадника у
настави за ужу научну област Минералне и
рециклажне технологије

на одређено време, изборни период од 1 године, са пуним
радним временом

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом
Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у
Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за
рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер рударства,
модула Рециклажне технологије и одрживи развој и уписане мастер академске студије на истом модулу. Остали услови утврђени су
одредбом члана 71 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 44/2010) и члана 109 Статута Техничког факултета у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о
испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, копије
научних и стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда
надлежног органа о непостојању сметње из члана 62 став 4 Закона о
високом образовању - казнена евиденција МУП-а) - документа у оригиналу или у овереном препису и не старија од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњавању услова достављају се на адресу
Факултета. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

Ч АЧ А К
ОШ „АРСЕНИЈЕ ЛОМА“
32313 Рудник, Ломина 1
тел. 032/741-214

Професор енглеског језика

на одређено време, за 90% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.
Кандидати уз пријаву треба да доставе: доказ о стручној спреми оверену копију дипломе, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс и доказе о испуњености услова конкурса
слати на адресу школе.

ОШ „МАРКО ПАЈИЋ“
32233 Вича
тел. 032/865-003

Помоћни радник

за рад у издвојеном одељењу у Доњем Дупцу, са 50%
радног времена, на одређено време до 15.04.2015. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати мора
да испуњавају и посебне услове из Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013). Пријаве са
потребним документима (оверене фотокопије) достављају се у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу
школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЧАЧАК
32000 Чачак, Цара Душана 20
тел. 032/222-229, лок. 2

Професор српског језика и књижевности

за 60% радног времена, ради замене одсутног радника

Професор српског језика и књижевности

за 50% радног времена, ради замене одсутног радника

Наставник физике

ради замене одсутног радника

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

Наука и образовање

Дипл. инжењер архитектуре

за 80% радног времена, на одређено време до 31.08.2015.
године

Наставник физике

за 50% радног времена, на одређено време до 31.08.2015.
године

Наставник математике

на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: За сва тражена радна места важе следећи услови: да кандидат има одговарајуће високо образовање сходно члану 8 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13) и да испуњава услове сходно члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Посебни услови за
наставно особље утврђени су одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави
у стручним школама. Кандидат уз молбу треба да поднесе следећа
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
доказ о држављанству и краћу биографију. Лекарско уверење да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности за кривична дела из члана 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
школа по службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Документа слати на адресу школе, у року од 8
дана од дана објављивања.

ОШ „СВЕТИ САВА“
Горњи Милановац
тел. 032/720-510

ЈАГОДИНА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/570-877

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана (до повратка са породиљског одсуства), са 60%
радног времена

УСЛОВИ: професор енглеског језика, дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност - мастер. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, потврду (уверење) о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској
установи од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду. Документација не
сме да буде старија од 6 месеци. Школа по службеној дужности прибавља уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Са кандидатима пријављеним на
конкурс надлежна служба за запошљавање обавиће претходну проверу психофизичких способности.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЦАР КОНСТАНТИН И ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА“
38213 Прилужје
тел. 028/467-096

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

Професор српског језика

Конкурс објављен 08.10.2014. године у публикацији „Послови“, за радно место: стручни сарадник, на одређено време до
повратка запосленог са боловања, поништава се у целости.

Професор математике

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

на одређено време, са 22% радног времена, до краја
школске 2014/2015. године

Професор музичке културе

38213 Прилужје
тел. 028/467-060

Професор српског језика и књижевности

на одређено време, са 15% радног времена, до краја
школске 2014/2015. године

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

Професор ликовне културе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи, оверену диплому о завршеном факултету, извод из матичне књиге рођених, држављанство - да није старије
од 6 месеци, фотокопију личне карте и уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или
да није правноснажно осуђиван за кривично дело против достојанства личности и морала, да има психичку, физичку и здравствену
способност. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве са потребном документацијом (оверене фотокопије) доставити поштом или лично, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

на одређено време, са 15% радног времена, до краја
школске 2014/2015. године

Професор математике

ради замене одсутне запослене преко 60 дана, до њеног
повратка са боловања

Професор енглеског језика

са 78% радног времена, ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до њеног повратка са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 1, 2 и 4 и чл.
120 и 121 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), здравствена способност за
рад са ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси се пре
закључења уговора о раду - лекарско уверење), психичка и физичка способност за рад са ученицима (проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна служба за запошљавање),
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (уверење прибавља школа), држављанство
РС. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, доказ о испуњености услова из
члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања,
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29
тел. 028/425-335

Наставник економских предмета
Наставник српског језика и књижевности

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

Наставник хемије

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати опште и посебне услове који
су одређени законом и Правилником о стручној спреми наставника.
Уз пријаву кандидати достављају: оверен препис дипломе, уверење о
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здравственој способности и уверење о држављанству РС. Пријаве са
доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Косовска 8
тел. 034/335-178

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. 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 за наставника стручне
школе за подручје рада: машинство и обрада метала, саобраћај и
електротехника, за педагога или психолога; да поседује дозволу за
рад наставника, педагога или психолога (стручни испит, тј. лиценца
за рад); да има обуку и положен испит за директора; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(прибавља школа пре доношења одлуке о избору); држављанство
Републике Србије и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на
дужност, односно по доношењу подзаконског акта.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биографијом кандидат је у обавези
да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу, потврду да има најмање 5 година рада у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци), оквирни план рада за време мандата. Доказ
о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе се
не прилаже, јер надлежни министар није донео подзаконски акт о
полагању испита за директора. Уверење о неосуђиваности прибавља
школа, а лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Пријаве са доказима подносе се препорученом поштом на адресу школе или се лично предају у секретаријату у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс за директора школе“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана. Додатне информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона:
034/335-178.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област Морфологија,
систематика и филогенија биљака
у Институту за биологију и екологију факултета, на
одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије
уже научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме,
магистар биолошких наука уз услов да је прихваћена тема докторске
дисертације, односно VIII степен стручне спреме, доктор биолошких
наука који је изабран у звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13
и99/14) и у наведеном звању провео највише један изборни период.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом
факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба
да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним
општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са
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подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених
радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за
објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су дужни да
уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правноснажном пресудом осуђени за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

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

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Енглески језик
на одређено време од 5 година, за рад на уметничким
одсецима

УСЛОВИ: доктор наука из уже научне области за коју се бира. 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),
оверена копија 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 на Универзитету у Крагујевцу обавезно је јавно 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.

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

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу
уметничку област Дириговање
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија
који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам, који је у току студија показао интересовање за
уметнички рад из дисциплине за коју конкурише и који познаје један
од светских језика. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 71
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07,
97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Законом о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Статутом Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу, (пречишћен текст бр. 01-1739 од 17.06.2013. године, Одлуком о
изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-4325 од 18.11.2013.)
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),
оверена копија диплома, потврда факултета да је студент одговарајућег нивоа студија, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног оргаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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на (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању (оверена
копија). 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 радови достављају се Служби
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке
гимназије или поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања.

К РА Љ Е В О
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

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

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05
и 54/09), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 120
ст. 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11,
55/13), услове из чл. 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“, бр. 11/12, 15/13): да има одговарајуће образовање,
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Република Србије; да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на
конкурс приложити одговарајућу документацију којом се доказује
испуњеност услова предвиђених законом, Правилником и овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању, потврду или
уверење високошколске установе о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и
извод из матичне књиге рођених, доказ да кандидат зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (у обавези су да
доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском
језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика). Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ
да кандидат није осуђиван прибавља школа. Документација се доставља у оригиналу или у овереним фотокопијама. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном
документацијом неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе
или донети лично у просторије школе, радним даном, у времену од
09,00 до 12,00 часова.

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
36000 Краљево, Топлице Милана 2
тел. 036/321-872

Професор виолине

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос у установи
може да буде примљено лице ако испуњава прописане услове из 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): одговарајуће образовање
сходно Правилнику о степену и врсти стручне спреме наставника у
основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2013) и Правилнику 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,
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11,
9/13 и 6/14); психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за
Бесплатна публикација о запошљавању

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 остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на оглас приложити: оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених са холограмом и уверење о држављанству РС - не старије од 6 месеци, 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 - издато од одговарајуће високошколске установе (наставник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, па је потребно доставити уверење или одговарајући документ о положеном испиту из педагогије
и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту,
односно положеном испиту за лиценцу), 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. За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је
претходна провера психофизичких способности, коју врши Национална служба за запошљавање. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се
пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Ближе информације о огласу могу се добити код
секретара школе - лично или на број телефона: 036/321-872. Пријаве
са документима доставити лично или слати на адресу школе, са назнаком: „За оглас“.

КРУШЕВАЦ
ОШ „НАДА ПОПОВИЋ“

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

Наставник ликовне културе

за 15% радног времена, ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

Психолог

за 25% радног времена, ради замене одустне запослене
преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане чланом 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да
имају одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), почев од 10.09.2005.
године или високо образовање стечено на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године, све у складу са Правилником о
степену и врсти образовања и васпитања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“, бр. 11/2012);
кандидати треба да доставе потврду 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; држављанство Републике
Србије; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад;
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела из
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву на конкурс са биографским подацима доставити следећа документа: оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту уколико га кандидат поседује (није обавезан део документације),
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених. Уверење о
здравственој способности доставља изабрани кандидат пре заснивања радног односа, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Кандидате које конкуришу за радно место наставника школа ће
послати на утврђивање психофизичких способности за рад са децом
и ученицима, надлежној служби за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Национална служба
за запошљавање
12.11.2014. | Број 595 |
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ОШ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 20
тел. 037/446-890

Наставник историје

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

Наставник италијанског језика

на одређено време, за 78% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме у складу са чланом
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/2013). Поред одговарајућег високог образовања стеченог на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године (члан 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања), 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 - чл. 8 став 4 и члан 121 став 9
Закона о основама система образовања и васпитања. Наставник који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања (члан 121 став 10 овог Закона); држављанство РС; доказ
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
доставе: краћу биографију са адресом и контакт телефоном, фотокопију личне карте (или очитану личну карту), оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких или 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 (потврда/
уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима или оверена копија уверења
о положеном стручном испиту); уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених на новом обрасцу.
Документа се достављају у оригиналу или у овереној копији и иста се
по окончању конкурса не враћају кандидатима. Лекарско уверење о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима - доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду. Доказ из казнене евиденције, у складу са чланом 120
став 1 тачка 3 и став 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа службено. У поступку одлучивања о избору кандидата директор ће извршити ужи избор кандидата који ће
бити упућени на претходну проверу психофизичких способности коју
врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс са потребном документацијом о
испуњености услова доставити на наведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА

37220 Брус, Братиславе Петровић 69
тел. 037/825-169

Професор математике

на одређено време до повратка раднице са неплаћеног
одсуства

Професор српског језика и књижевности

са 91% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са функције директора школе

Професор енглеског језика

са 82% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања ради неге детета

Професор психологије

са 38% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са боловања
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УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама и гимназији. Пријаве са доказима о испуњености услова:
одговарајућа диплома (VII степен), извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, лекарско уверење (да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима), као и
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, доставити
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања.

ОШ „ЖАБАРЕ“

Жабаре, 37233 Врбница

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 - 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, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање језика на ком се изводи
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од четири године.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи, пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека
тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Рок почиње
да тече наредног дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству - извод
из матичне књиге рођених или уверење о држављанству, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су образовање стекли на том језику), потврду
о радном искуству на пословима образовања и васпитања, преглед
кретања у служби са биографским подацима (необавезно), доказе
о својим стручним и организационим способностима (необавезно).
Лекарско уверење изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности школа прибавља по службеној
дужности. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима
врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса
слати на адресу школе или доставити лично у просторијама секретара школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 037/882-218, од 08,00 до 12,00 часова.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „БОЖИДАР МИЉКОВИЋ“
Село Горњи Присјан, 16212 Свође

Наставник енглеског језика

на одређено време преко 60 дана, ради замене запослене
(одржавање трудноће), са 45% радног времена

УСЛОВИ: Општи и посебни услови за заснивање радног односа у
основној школи прописани су чл. 8 и 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/12 и 55/13),
Статутом и Правилником о организацији и систематизацији радних
места у ОШ „Божидар Миљковић“ у Г. Присјану. Кандидати уз пријаву
са биографским подацима, односно радном биографијом, треба да
доставе: диплому о одговарајућем стеченом високом образовању за
извођење наставе енглеског језика, по Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни преглед“, бр. 11/12 и 15/13) и члану 8 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/12 и 55/13), уверење о држављанству РС - не старије од 6
месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење да против лица
није покренута истрага, нити је подигнута оптужница код надлежног
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суда - не старије од 6 месеци, фотокопију радне књижице. Пријаве
слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу, поштом или лично, од 07,00
до 13,00 часова.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/215-771

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Општи услови прописани су Законом о раду Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и
75/14). Посебни услови: одговарајуће образовање у складу са чланом
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године - за
наставника ове врсте школе и подручје рада, за педагога и психолога; да кандидат има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе, најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да се не води истрага, нити да је подигнута оптужница за кривично дело; држављанство Републике Србије; да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језика); да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да поседује организаторске, стручне и друге способности,
између осталог и за окупљање полазника и формирање одељења по
прописаним нормативима.
ОСТАЛО: Потребна документа која кандидат треба да приложи:
пријава са биографијом (између осталог и подаци: презиме и име,
име оца, име мајке, девојачко презиме, контакт телефон и радна
биографија са кратким прегледом кретања у служби), диплома о
стеченом одговарајућем образовању - оригинал или оверена фотокопија, доказ о поседовању дозволе за рад (лиценца или уверење
о положеном стручном испиту за наставника, односно педагога или
психолога) - оригинал или оверена фотокопија, доказ о обуци и положен испит за директора школе (с обзиром да Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије није прописало програм полагања, нити је организовало полагање испита за директора
установе, пријава која не садржи наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском
року року од годину дана од ступања на дужност положи испит за
директора установе), потврда о најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања, са подацима о пословима и задацима које је обављао;
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима - не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; уверење надлежног суда да се против кандидата не води истрага, нити да је подигнута оптужница - не
старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; уверење
о држављанству Републике Србије - не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; доказ да није осуђиван за кривична
дела - прибавља школа за кандидате чије пријаве не буду одбачене
као неблаговремене или непотпуне; извод из матичне књиге рођених на трајно важећем обрасцу - оригинал или оверена фотокопија;
предлог програма рада директора школе, као и прилози којима кандидат доказује своје организаторске, стручне и друге способности,
између осталог и за окупљање полазника и формирање одељења по
прописаним нормативима. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити лично школи или препорученом
пошиљком на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за дикректора“.
Достављена документација се не враћа. Ближе информације о конкурсу могу се добити лично у школи или на број телефона: 016/215771.

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „КОСТА СТАМЕНКОВИЋ“
16000 Лесковац

Професор музичке културе

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: високо образовање за наведено занимање сходно члану 8
став 2 тач. 1 и 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Уз писмену пријаву кандидати достављају диплому о завршеном факултету
и уверење о држављанству. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА СКОБАЉИЋ“

Велико Трњане, 16000 Лесковац

Оглас објављен 22.10.2014. године у публикацији „Послови“, за радно место: помоћни радник, поништава се у целости.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ МЕТАЛАЦ“
16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб
тел. 016/234-612

Професор математике

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

Професор математике

са 55,56% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Професор математике

са 66,66% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог са функције

Професор рачунарства и информатике

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

Професор рачунарства и информатике

са 90% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог са функције

Професор електро групе предмета

са 85% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог са функције

Професор физике

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

Професор социологије и устава и права грађана

са 95% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Професор грађанског васпитања

са 5% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: За наведена радна места, кандидат треба да испуњава следеће услове: 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) и Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/11, 8/11, 9/11,9/13); 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.
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ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми као доказ да
има одговарајуће образовање или уверење о стеченом образовању
(ако диплома није уручена) - не старије од шест месеци; потврду
факултета о стеченом образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу наставника; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству као доказ да има
држављанство Републике Србије; доказ о знању језика на ком се остварује васпитно-образовни рад, осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом, а уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности за
изабраног кандидата, преко надлежног органа унутрашњих послова. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и који уђу у
ужи избор, који врши директор школе, биће упућени на претходну
проверу психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши
надлежна служба за запошљавање, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОРЊА ЈАБЛАНИЦА“
16240 Медвеђа
тел. 016/891-012

Психолог

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани психолог, дипломирани школски психолог, професор психологије. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. О резултату
конкурса кандидати ће бити обавештени у року од 30 дана од дана
објављивања конкурса. За ближе информације обратити се секретаријату школе, на број телефона: 016/891-012.

ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац
тел. 016/212-218

Наставник биологије

на одређено време до повратка радника са функције

Наставник хемије

са 90% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана (до повратка са одсуства ради неге детета)

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да има стечено одговарајуће образовање у складу са чл.
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да
испуњава услове у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 15/13); образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи и у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова - наставник који је у току студија положио испите из
педагогије и психлогије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван
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правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - 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 поднети: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), диплому
о стеченом образовању и 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 шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ
(уверење одговарајуће високошколске установе о броју бодова или
оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу или оверена фотокопија индекса о положеним
испитима из педагогије и психлогије). Сва документа се прилажу у
оригиналу или као оверене фотокопије. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. По истеку конкурсног рока директор врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са ученицима. Психолошку процену способности за
рад са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 016/212-218.

НИШ
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ШУМАТОВАЦ“

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-793

Наставник српског језика и књижевности

са 53,33% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

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).

Наставник биологије

са 5% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани биолог; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; професор биологије - хемије;
дипломирани биолог, смер заштите животне средине; дипломирани
биолог - еколог; дипломирани професор биологије и хемије; дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине; дипломирани професор биологије - мастер; дипломирани професор биологије
- хемије, мастер; дипломирани молекуларни биолог - мастер; дипломирани биолог заштите животне средине; мастер биолог; мастер
професор биологије.

Наставник екологије и заштите животне средине
са 5% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор екологије и заштите животне средине; дипломирани еколог животне средине; дипломирани еколог за заштиту
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање
животне средине; дипломирани еколог - заштита животне средине;
дипломирани еколог заштите животне средине - мастер; дипломирани биолог - мастер; дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру; мастер еколог; мастер професор екологије; мастер
професор биологије и географије; професор биологије; дипломирани биолог; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; дипломирани биолог, смер заштите животне средине; дипломирани биолог
- еколог; дипломирани професор биологије и хемије; дипломирани
професор биологије - мастер; дипломирани биолог заштите животне
средине; мастер биолог; мастер професор биологије; дипломирани
биолог за екологију и заштиту животне средине.
ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа по службеној дужности); психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву
треба да достави: радну биографију, оригинал или оверену копију
извода из матичне књиге рођених/венчаних, оригинал или оверену
копију уверења о држављанству РС, оригинал или оверену копију
дипломе о стеченом образовању. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата
биће донета у складу са чланом 130 став 3-5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013).

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36300 Нови Пазар, Ослобођења 103
тел. 020/317-458

Директор
УСЛОВИ: Кандидат за избор директора школе мора испуњавати услове прописане чл. 8 ст. 2 и чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/13), чл. 29 до 35
Статута школе (бр. 1139 од 20.12.2013.): поседовање одговарајућег
високог образовања (члан 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања - дозволе за рад наставника, педагога и психолога), испуњеност услова за пријем у радни однос у установи за образовање и васпитање (чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања: да има одговарајуће образовање; психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност у смислу овог закона; поседовање држављанства Републике Србије); да зна језик на ком се обавља васпитно-образовни рад;
најмање 5 година рада у установи за образовање и васпитање на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да поднесе:
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу, потврду о радном стажу у области образовања од
најмање 5 година радног стажа у области образовања, радну биографију, оквирни план рада за време мандата. Пријаве на конкурс могу
се поднети поштом на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок
за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се примати, нити прихватати накнадно достављена документа.
Директор школе се бира на период од 4 године.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ ЛЕСО“
36305 Дежева, Нови Пазар
тел. 020/343-020, 353-144

Наставник географије

за рад у матичној школи у Дежеви и издвојеним
одељењима Постење и Завод Новопазарска бања, на
одређено време до 01.12.2016. године, до када директору
школе мирује радни однос, са 75% радног времена

Наставник енглеског језика

за рад у Постењу, Витошу и Кузичеву, на одређено време до
повратка запослене раднице са боловања, до 28.08.2015.
године, са 60% радног времена

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: завршен факултет одговарајућег смера - VII/1 степен висока стручна спрема на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године или мастер академске 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, прописан Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи, а у вези са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања;
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, а све у складу са чл. 8 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије у складу са чл. 120 став 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати подносе
документа која нису старија од шест месеци: диплому о завршеној
школи (диплома о стеченој стручној спреми, оригинал или оверена
фотокопија) - за оба радна места; потврду о стеченом образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина - 30 бодова и 6
бодова праксе (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) - за оба радна
места; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија)
- за оба радна места. Приликом заснивања радног односа подносе се
лекарско уверење и радна књижица. Пријаве слати на адресу школе
или предати у управи школе код секретара.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36300 Нови Пазар, Ослобођења 103
тел. 020/317-458

Конкурс објављен 16.04.2014. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: наставник разредне
наставе, на одређено време - 3 извршиоца.

НОВИ СА Д
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СВЕТИ НИКОЛА“

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

Професор групе стручних предмета из производње
и прераде хране
са 5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, смер прехрамбено
инжењерство или други одговарајући образовни профил.

Професор групе стручних предмета из производње
и прераде хране
са 5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, смер микробиолошки
процеси инжењерство или други одговарајући образовни профил.

Професор групе стручних предмета из производње
и прераде хране
са 5% радног времена

УСЛОВИ: доктор ветеринарске медицине или други одговарајући
образовни профил.

Професор групе стручних предмета из производње
и прераде хране
са 5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технолог, смер конзервна храна
или други одговарајући образовни профил.

Професор машинске групе предмета
са 5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства и мастер инжењер
машинства или други одговарајући образовни профил.

Професор електротехничке групе предмета
са 5% радног времена
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УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смер електроника
или други одговарајући образовни профил.

Професор електротехничке групе предмета за
област рачунарство
са 5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарство
или други одговарајући образовни профил.

Професор електротехничке групе предмета за
област енергетика
са 5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетика
или други одговарајући образовни профил.

Професор електротехничке групе предмета, смер
електроника
са 5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смер електроника
или други одговарајући образовни профил.

Професор геодетске групе предмета
са 5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геодезије или други одговарајући
образовни профил.

Професор грађевинске групе предмета
са 5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер грађевинарства или други одговарајући образовни профил.
ОСТАЛО: Општи услови: кандидат треба да 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). Кандидат
мора да има 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. Кандидат треба 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). 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, у времену од
10,00 до 14,00 часова, у управи школе.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

40

| Број 595 | 12.11.2014.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

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

Наставник у звање виши наставник страног језика
или доцент за ужу област Енглески језик
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, лингвистичких наука, услови
прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Сарадник у звање сарадник у настави за ужу област
Аутоматика и управљање системима
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро струке, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима
Факултета техничких наука.

Сарадник у звање асистент за ужу област
Инжењерство заштите животне средине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке инжењерства заштите животне средине, услови прописани чланом 72 Закона о високом
образовању и општим актима Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни
однос (навести прецизан назив уже области) и доказе о испуњености
услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и
додатка дипломи, доказ о држављанству, оригинални извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није кривично гоњен, свим
дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ
о нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и саме
радове.
Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс посебно.
Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс за наставнике је отворен 15 дана од дана објављивања, а за
сараднике 7 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“
21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-439
факс: 021/527-547
е-mail: puns@nspoint.net

Педагошки асистент

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: услови за рад педагошког асистента прописани су чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чланом 3 Правилника о програму обуке за педагошког асистента (“Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2010). Општи услови: у радни однос у установи
може да буде примљено лице под условима прописаним законом,
и ако има: одговарајуће образовање (оверена фотокопија дипломе
о завршеној средњој школи); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; држављанство Републике Србије; доказ о
познавању ромског језика; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Одговарајућа диплома и држављанство Републике Србије достављају се уз пријаву на
конкурс, а лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности - пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Национална служба
за запошљавање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

21423 Обровац, Краља Петра I 47

Наставник техничког и информатичког образовања
са 50% радног времена, на одређено време - замена
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, да кандидат поседује одговарајуће образовање, односно
стручну спрему из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13),
да испуњава услове прописане чланом 120 истог Закона. Докази о
испуњавању услова из става 1 тач. 1, 4 и 5, члана 120 Закона - подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана - пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Доказ из става
1 тачка 3 Закона - прибавља школа.
ОСТАЛО: диплома (оверен препис или оверена фотокопија) - додатак дипломи или уверење издато од високошколске установе да кандидат поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања - приложити доказ о положеном испиту за
лиценцу, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци). Документа која се прилажу морају бити у овереној фотокопији или оригинална. Лекарско
уверење доставља изабрани лекар, пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве за запослење слати поштом или непосредно
секретаријату школе, радним данима, у времену од 08,00 до 13,00
часова.

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

Наставник физичког васпитања

са 70% радног времена, на одређено време до повратка
одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог степена, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, стечено звање: професор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке културе; професор
физичке културе; професор физичког васпитања - дипломирани
тренер са назнаком спортске гране; професор физичког васпитања дипломирани организатор спортске рекреације; професор физичког
васпитања - дипломирани кинезитерапеут; дипломирани професор
физичког васпитања и спорта - мастер; мастер професор физичког
васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије. Посебни услови: образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу сматра се да испуњава посебан услов конкурса. Уз молбу приложити: оверену копију дипломе, уверење о држављанству,
одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/испиту за
лиценцу.

Наставник стручних предмета (економска група)

са 70% радног времена, на одређено време до повратка
одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог степена, по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, стечено звање: дипломирани
еконимиста, мастер економиста са завршеним основним студијама
у области економије. Посебни услови: образовање из психолошБесплатна публикација о запошљавању

ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да испуњава посебан услов
конкурса. Уз молбу приложити: оверену копију дипломе, уверење о
држављанству, одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из
педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном
испиту/испиту за лиценцу.
ОСТАЛО: Општи услови за сва радна места: кандидати морају да
имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије и да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Знање језика доказује се дипломом о стеченом одговарајућем образовању на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или уверењем да је лице положило испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
21000 Нови Сад, Ченејска 61

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да је држављанин
Републике Србије, да поседује високо одговарајуће образовање, да
поседује лиценцу за наставника, психолога или педагога, најмање
пет година радног стажа у области образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег звања, положен испит за директора школе,
да је психички, физички и здравствено способан 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: уверење о држављанству - не старије од шест месеци, оверен препис фотокопију дипломе о стручној спреми, оверен препис - фотокопију
уверења о положеном стручном испиту (лиценца), потврду о стеченом радном стажу у области образовања и васпитања од послодавца
где га је стекао (потврда мора да садржи: назив послодавца, делатност којом се бави, радно место на које је кандидат био распоређен
и време трајања рада у области образовања и васпитања), уверење
о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - не старије од шест месеци. Доказ о
некажњавању прибавља школа по службеној дужности. Доказ о
положеном стручном испиту за директора школе се не прилаже, јер
Министарство просвете и спорта није донело подзаконски акт о полагању испита за директора школе. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања.
Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се школи или
лично у секретаријат школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Ближе информације могу се добити код секретара школе, на број телефона: 021/6411-188. Школски
одбор задужује комисију коју чине секретар и два члана из реда
запослених у школи за пријем приспеле документације и њене припреме у смислу да ли су потпуне, непотпуне, благовремене, неблаговремене, да ли испуњавају или не испуњавају услове и поднесу
извештај наставничком већу ради поступка давања мишљења о кандидатима и Школском одбору.

ПАНЧЕВО
МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН БАНДУР“

26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 3

Наставник клавира

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

Наставник солфеђа

са 85% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
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Наставник стручно-теоретских предмета

са 85% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник флауте

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање сходно члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13); држављанство Републике Србије; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад.
Уз пријаву са биографијом и копијом личне карте кандидат доставља
доказе о испуњености услова из става 2 алинеја 1, 2 и 5, а доказ из
става 2 алинеја 3 и 4 - прибавља школа. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од
дана добијања резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Пријаве на конкурс послати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МАРА МАНДИЋ“

26000 Панчево, Цара Душана 34
тел. 013/353-284
e-mail: info@maramandic.еdu.rs

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора може се пријавити кандидат
који испуњава услове предвиђене чланом 59 став 2, 5 и 9 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и чланом 32 став 1 Статута Школе за основно и средње образовање „Мара Мандић“ у Панчеву: одговарајуће
високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, за наставнике те врсте школе и подручја
рада, за педагога и психолога: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за
рад (лиценцу); положен испит за директора; најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: радну биографију са оквирним планом рада за време мандата, оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, уверење о положеном стручном испиту
(с обзиром да Министарство просвете није организовало полагање
испита за директоре установа, пријава која не буде садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
биће у обавези да у законском положи испит за директора), потврду о радном искуству из области образовања и васпитања, одговарајуће лекарско уверење које није старије од 6 месеци (подноси се
пре закључивања уговора), школа прибавља уверење да кандидат
није осуђиван за кривична дела наведена у тачки 6 услова конкурса,
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе“. Решење о избору директора доставиће се учесницима
конкурса, у року од 8 дана од протека рока из члана 60 став 9 Закона
о основама система образовања и васпитања.
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ПИРОТ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“
18330 Бабушница, 7. бригаде 18

Васпитач

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана, до повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета, за рад у истуреном одељењу у
селу Звонце

УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање за васпитача, у складу
са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања:
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама
у трајању од три године или више образовање; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; познавање језика на ком се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву са кратком биографијом прилаже документацију, у оригиналу или у овереним копијама: диплому о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству, трајни извод из матичне
књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора
о раду. Доказ из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља установа. Пријава се подноси у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
слати на адресу установе, са назнаком: „Пријава на конкурс“. Ближе
информације могу се добити код секретара установе, на број телефона: 010/385-202.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“
18300 Пирот, Војводе Степе 15

Педагошки асистент

на одређено време за радну 2014/2015. годину

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова педагошког асистента може бити примљен кандидат који има стечено средње образовање - IV степен стручне спреме, по Правилнику о програму обуке
за педагошке асистенте („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2010), сертификат да је прошао програм обуке за педагошког
асистента, познавање ромског језика, као и да испуњава услове за
заснивање радног односа прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству
Републике Србије (фотокопија уверења о држављанству), оверену
фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању, степену стручне спреме, потврду да је кандидат завршио обуку за педагошког
асистента. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа.
Здравствена способност за рад доказује се лекарским уверењем које
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Одлука
о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве слати на адресу
установе.

МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА ПИРОТ

18300 Пирот, Николе Пашића 173

Васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став
2 тач. 1 и 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013): филозофски
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање
факултет, филолошки факултет, природно-математички факултет,
пољопривредни факултет, педагошко-технички факултет, факултет за физичко васпитање, факултет музичке уметности, факултет
ликовних уметности, факултет примењених уметности, факултет
политичких наука и образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није правноснажном пресудом осуђиван
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској
установи у току студија или након дипломирања или доказ да је у
току студија кандидат положио испите из педагогије и психологије
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
(оригинал или оверена фотокопија), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), кандидати
који образовање нису стекли на српском језику достављају и доказ
да познају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (оригинал и оверена фотокопија). Доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу
психофизичких способности. Кандидат који буде изабран дужан је
да пре закључења уговора о раду достави уверење о здравственој
способности за рад са децом и ученицима - не старије од 6 месеци.
Пријаве се подносе лично или на адресу школе, у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на огласној табли
Националне службе за запошљавање у Пироту. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

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

Педагог

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог или првог степена
високих студија филозофског факултета, група за педагогију - општи
смер, у складу са Законом о високом образовању; поседовање 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.

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 72,5% радног времена
3 извршиоца

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог или првог степена
за образовање васпитача, у складу са Законом о високом образовању
или VI степен стручне спреме, виша школа за образовање васпитача;
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.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - средња медицинска школа васпитачког смера; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за криБесплатна публикација о запошљавању

вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне
књиге рођених - оригинали или оверене копије), оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора и секретара установе и
на број телефона: 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 10
тел. 012/223-371

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутног радника са
боловања

УСЛОВИ: професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани
учитељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за
основну школу. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси и доказе
о испуњености услова из чл. 120 наведеног закона, односно доказ
да има одговарајуће образовање и да има држављанство Републике Србије. Доказ о испуњености услова да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, не старији од 6
месеци, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду,
а доказ да лице није осуђивано за кривична дела наведена у чл. 120
ст. 1 тач. 3 - прибавља школа. Пре доношења одлуке о избору кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на тест психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима код надлежне службе за
послове запошљавања. Докази о испуњености услова подносе се у
оригиналу или као оверене фотокопије. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
12257 Турија
тел. 012/884-066

Стручни сарадник - педагог

са 50% радног времена, наставник грађанског васпитања
са 10% радног времена и наставник предмета Основне
животне вештине и одговорно живљење у грађанском
друштву, у програму функционалног основног образовања
одраслих, са 24,2% - укупно 84,2% радног времена,
на одређено време ради замене одсутне запослене (до
повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета)

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове предвиђене чланом 8 и
чланом 120 став 1 тач. 1 до 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013),
а одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012), Правилнику о
врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни
рад из изборних програма у основној школи. Кандидати су дужни
да уз пријаву на конкурс доставе: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању - оригинале или оверене фотокопије, не старије
од шест месеци. Доказ о испуњености услова у погледу психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о раду, а психолошку процену
за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве се подносе
на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ПРИЈЕПОЉЕ
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
31330 Прибој, Вука Караџића 5

Наставник математике

са 83,33% радног времена, на одређено време до добијања
сагласности Комисије Владе за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава, а најдуже до краја школске године

Наставник музичке културе

са 10% радног времена, на одређено време до добијања
сагласности Комисије Владе за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава, а најдуже до краја школске године

Наставник статистике

са 10% радног времена, на одређено време до добијања
сагласности Комисије Владе за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава, а најдуже до краја школске године

Наставник програмирања

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље, 4. децембар
тел. 033/711-990

Наставник физичког васпитања

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

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за заснивање радног односа
из чл. 24 до 26 Закона о раду и члана 8 став 1 тач. 1 и 2 и чл. 120 став
1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и Правилника о врсти
и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 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). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе тражена документа: оверену копију дипломе, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених.

ОШ „СВЕТИ САВА“

31300 Пријепоље, Лоле Рибара 1

Професор разредне наставе

са 16,60% радног времена, на одређено време до добијања
сагласности Комисије Владе за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава, а најдуже до краја школске године

за рад у матичној школи, на одређено време до 31.08.2015.
године
4 извршиоца

Наставник уставног и привредног права

за рад у издвојеном одељењу Ташево, на одређено време
до 31.08.2015. године

са 20% радног времена, на одређено време до добијања
сагласности Комисије Владе за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава, а најдуже до краја школске године

Наставник физичког васпитања

са 30% радног времена, на одређено време до добијања
сагласности Комисије Владе за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава, односно до повратка запосленог са
функције, а најдуже до краја школске године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове који су прописани чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013): 1. 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу наставника, педагога или психолога, уверење МУП-а
да није осуђиван (не старије од 6 месеци), уверење суда да се против њега не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, доказ о познавању језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Доказ о испуњености услова
из тачке 2 - доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.

Професор разредне наставе

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Хисарџику, на одређено
време до 31.08.2015. године

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Каћево, на одређено време до
31.08.2015. године

Професор руског језика

за рад у издвојеном одељењу Аљиновићи, на одређено
време, са 44,4% норме, до 31.08.2015. године

Професор руског језика

за рад у матичној школи, на одређено време, са 44,4%
норме, до 31.08.2015. године

Професор немачког језика

за рад у матичној школи, на одређено време, са 44,4%
норме, до 31.08.2015. године

Професор ликовне културе

за рад у матичној школи, на одређено време, са 75%
норме, до 31.08.2015. године

Професор математике

за рад у издвојеном одељењу у Аљиновићима, на одређено
време, са 89% норме, до 31.08.2015. године

Професор биологије

за рад у издвојеном одељењу Аљиновићи, на одређено
време, са 20% норме, до 31.08.2015. године

Професор биологије

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

за рад у матичној школи, на одређено време, са 80%
норме, до повратка са функције

Конкурс објављен 29.10.2014. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости за радно место: наставник историје, на одређено време, са 65% радног времена.

за рад у издвојеном одељењу Аљиновићи, на одређено
време, са 40% норме, до 31.08.2015. године

www.nsz.gov.rs

за рад у издвојеном одељењу Каћево, на одређено време,
са 50% норме, до 31.08.2015. године

31305 Бродарево, Пријепоље
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Професор српског језика

за рад у матичној школи, на одређено време до 31.08.2015.
године, са 44,4% норме

Професор математике

за рад у матичној школи, на одређено време до 31.08.2015.
године, са 66,6% норме

Професор хемије

за рад у издвојеном одељењу Аљиновићи, на одређено
време до 31.08.2015. године, са 20% норме

Професор физике

за рад у издвојеном одељењу Аљиновићи, на одређено
време до 31.08.2015. године, са 30% норме

Професор музичке културе

за рад у ИО Аљиновићи, на одређено време, са 25% норме,
до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове предвиђене чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013), Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013 од
30.08.2013.). У установу може бити примљено лице под условима
прописаним законом, и ако има: 1. одговарајуће образовање; 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано 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. Услови из става 1
овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1, 4
и 5 овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 3
овог члана - прибавља школа.

ОШ „10. ОКТОБАР“

31300 Пријепоље, Доње Бабине
тел. 033/72-270

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став 2
и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013); одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, за педагога или психолога; да има дозволу за рад; најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Изабрани кандидат је дужан да положи испит за
директора у року од годину дана од дана ступања на дужност. Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију
дозволе за рад (лиценца), доказ о радном искуству, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - не старије од 6 месеци, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци, уверење да се не води кривични и истражни поступак, биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Извод из казнене евиденције
прибавља школа. Директор школе се бира на период од четири
године. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ „БОШКО БУХА“
31300 Пријепоље, Ивање

Конкурс објављен 29.10.2014. године у публикацији „Послови“, за радно место: наставник разредне наставе - 2 извршиоца - један извршилац за рад у ИО Лучице и један изврБесплатна публикација о запошљавању

шилац за рад у ИО Дивци, на одређено време до краја
школске године, исправља се и треба да гласи: наставник
разредне наставе - 3 извршиоца - два извршиоца за рад у ИО
Лучице и један извршилац за рад у ИО Дивци, на одређено
време до краја школске године.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ГИМНАЗИЈА „ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ“
36310 Сјеница
тел. 020/741-053

Конкурс објављен 05.11.2014. године у публикацији „Послови“, исправља се у делу броја извршилаца и уместо: 2
извршиоца, треба да стоји: професор енглеског језика, на
неодређено време, са 55% радног времена - 1 извршилац.
Остали део конкурса је непромењен.

ПРОКУПЉЕ
МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ“

18400 Прокупље, Василија Ђуровића Жарког 1
тел. 027/322-636

Наставник клавира

на одређено време ради замене одсутног радника, за рад у
истуреном одељењу школе у Куршумлији

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музичар - пијаниста; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
приложити: молбу са краћом биографијом, оверен препис или фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених - у оригиналу или оверен препис, уверење о држављанству
- у оригиналу или оверен препис, уверење о положеном стручном
испиту (лиценци) - у оригиналу или оверен препис, ако га кандидат
има, уверење суда да се против њега не води истрага. Уколико су
кандидати на факултету имали предмете: психологија и педагогија пожељно је да приложе потврду о положеним наведеним предметима. У поступку одлучивања о избору наставника врши се претходна
провера психофизичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
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.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра I 3
тел. 027/371-533

Конкурс објављен 29.10.2014. године у публикацији „Послови“, за радна места: наставник српског језика и књижевности; наставник енглеског језика; наставник стручних
предмета пољопривреде (производња и прерада хране)
- сточарство; наставник стручних предмета пољопривреде
(производња и прерада хране) - воћарство и виноградарство и наставник математике, поништава се у целости.

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“

18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Наставник историје

на одређено време до повратка запослене са функције в.д.
директора

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, 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: професор
историје, професор историје и географије, дипломирани историчар,
мастер историчар, дипломирани историчар - мастер.
12.11.2014. | Број 595 |

45

Наука и образовање

Наставник ликовне културе

на одређено време, са 75% норме, до повратка запослене
са боловања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, 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: дипломирани сликар, академски сликар - ликовни педагог, академски вајар
- ликовни педагог, дипломирани сликар - професор ликовне културе,
дипломирани графичар - професор ликовне културе, дипломирани
вајар - професор ликовне културе, дипломирани графички дизајнер
- професор ликовне културе, дипломирани уметник нових ликовних
медија - професор ликовне културе, дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе, дипломирани сликар - професор,
дипломирани вајар, дипломирани вајар - професор, дипломирани
графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани графичар,
дипломирани графичар - професор, професор ликовних уметности,
наставник ликовне уметности, мастер ликовни уметник (завршене
основне академске студије из области ликовне уметности, односно
примењене уметности и дизајна), мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности,
односно примењене уметности и дизајна), мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из области ликовне
уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), лице са завршеним
факултетом ликовних уметности, лице са завршеним факултетом
примењене уметности, лице са завршеним факултетом примењених
уметности и дизајна.

Наставник информатике

на одређено време, са 60% норме, до повратка запослене
са боловања ради посебне неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, 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:
професор информатике, професор информатике у образовању,
професор информатике и техничког образовања, дипломирани
инжењер информатике, дипломирани инжењер пословне информатике, дипломирани инжењер електотехнике - 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 електотехнике, 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, лица која су на основним студијама у трајању од најмање четри године по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године имала
најмање четири семестра информатичких предмета, 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 рачунску технику и информатику, дипломирани економиста за економску статистику и информатику, дипломирани физичар, дипломирани физичар - примењена и
компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - промењена
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
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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.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани
- мастер, морају да имају у оквиру завршених основних академских
студија положено најмање пет испита из информатичких предмета,
од тога најмање један из области Програмирање и два предмета из
једне или две следеће области: Математика или Теоријско рачунарство.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми, у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника, уверење о држављанству,
лекарско уверење (пре закључења уговора о раду), доказ о неосуђиваности прибавља школа, извод из матичне књиге рођених, слати
оверене копије - не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
11320 Велика Плана, Момира Гајића 12
тел. 026/514-232

Наставник економске групе предмета

на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане одредбама члана 120 Закона о основама система образовања и
васпитања; високо образовање стечено на студијама другог степена
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или високо образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; дипломирани економист, мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне академске студије у области економије. Кандидат за
наставника мора да има и образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(члан 8 став 4 Закона). Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4
Закона (члан 121 став 10 Закона). Уз пријаву са краћом биографијом
доставити: оверену диплому којом се потврђује стручна спрема, оверену фотокопију уверења о стеченом образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, односно о положеним испитима из педагогије и психологије или уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу наставника (члан 3 тачка 3 ове
одлуке); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности - лекарско
уверење, изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Податке из казнене евиденције - прибавља школа.

ОШ „ИВО АНДРИЋ“

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

Наставник енглеског језика у првом циклусу
образовања и васпитања

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће образовање
прописано чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013)
и чланом 2 став 2 Правилника о степену и врсти образовања и
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); да испуњавају остале
услове прописане чланом 120 ст. 1 тач. 2-5 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати морају да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на оглас кандидати треба
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Наука и образовање
да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверену фотокопију решења Министарства просвете о положеном
испиту из енглеског језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира) или за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2
Заједничког европског оквира) за лица за која је то прописано Правилником, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци) и доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, односно
да је лице у току студија положило испите из педагогије и психологије или уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (оверена фотокопија). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

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

Наставник саобраћајне групе предмета
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани инжењер саобраћаја, дипломирани саобраћајни инжењер, мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства.

Наставник историје
на одређено време

УСЛОВИ: историја са историјом културе и цивилизације: професор
историје, дипломирани историчар, професор историје - географије,
мастер историчар - лице мора имати претходно завршене основне
академске студије историје.
ОСТАЛО: одговарајуће високо образовање из чл. 8, 120 и чл. 121
став 4 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, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03,
11/04, 5/05, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13); држављанство Републике Србије; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - прибавља школа; да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад; да има уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности кандидата врши надлежна служба, по захтеву
школе. Уз пријаву се прилаже: биографија (уколико је кандидат са
радним искуством - податке о радном искуству и пословима које је
обављао), потврда или уверење 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, оверена фотокопија
дипломе о стеченој стручној спреми (служи и као доказ о познавању
језика), доказ, тј. оверена фотокопија дипломе о претходно завршеним основним академским студијама (само кандидати са мастер студијама), уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из
матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

кратку биографију, кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења
о завршеној обуци за педагошког асистента, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и оверену фотокопију радне књижице.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-635

Спремачица

за рад у Оџацима, на одређено време до краја радне
2014/2015. године, са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидати имају завршену основну школу; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад (доказ се подноси
пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа), држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и
оверену фотокопију радне књижице. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-635

Васпитач

за рад у Раткову, на одређено време до краја радне
2014/2015. године

Васпитач

за рад у Бачком Брестовцу, на одређено време до краја
радне 2014/2015. године

Васпитач

за рад у Бачком Грачацу, на одређено време до краја радне
2014/2015. године

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за васпитача из чл. 121 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања; да кандидати
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад (доказ се
подноси пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа); држављанство Републике Србије; да имају дозволу
за рад - лиценцу; најмање 2 године радног искуства као васпитач.
Уз пријаву на конкурс, која садржи и кратку биографију, кандидати
треба да приложе: оверену фотокопију дипломе/уверења о стеченом образовању, оверену фотокопију потврде о стеченој дозволи за
рад - лиценци, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и
оверену фотокопију радне књижице. Рок за пријављивање је 8 дана.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Педагошки асистент

за рад у Богојеву, у групи на мађарском језику, на одређено
време до краја радне 2014/2015. године

УСЛОВИ: да кандидати имају средње одразовање, завршену обуку
за педагошког асистента, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад (доказ се подноси пре закључења уговора о
раду), да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља установа), држављанство
Републике Србије, најмање две године радног искуства на пословима педагошког асистента. Уз пријаву на конкурс која садржи и

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање за васпитача
из чл. 121 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
(доказ се подноси пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља установа); држављанство Републике Србије; да
имају дозволу за рад - лиценцу; најмање 2 године радног искуства
као васпитач; да знају мађарски језик на ком се изводи васпитно-образовни рад. Уз пријаву на конкурс, која садржи и кратку биографију,

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-635
за рад у Богојеву, на одређено време до краја радне
2014/2015. године

Бесплатна публикација о запошљавању
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Наука и образовање
кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе/уверења
о стеченом образовању, оверену фотокопију потврде о стеченој дозволи за рад - лиценци, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), оверену фотокопију радне књижице, уверење о стеченом
средњем, вишем или високом образовању на мађарском језику или
уверење о положеном испиту из мађарског језика. Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“.

Васпитач

за рад у Оџацима, на одређено време до краја радне
2014/2015. године
4 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање за васпитача
из чл. 121 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
(доказ се подноси пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља установа); држављанство Републике Србије; најмање 1
годину радног искуства као васпитач. Уз пријаву на конкурс, која
садржи и кратку биографију, кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе/уверења о стеченом образовању, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци) и оверену фотокопију радне
књижице. Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СИМЕОН АРАНИЦКИ“
22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб
тел. 022/363-200

Наставник математике

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, са 16 часова обавезне наставе недељно

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и услове о врсти и степену стручне спреме наставника који су прописани Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012) и да уз пријаву
на конкурс на адресу школе доставе: оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених - не старије од 6 месеци, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије - не
старије од 6 месеци, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на вискошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (потврда, уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених, односно положеним испитима
или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом - прибавља школа по службеној
дужности. Проверу психофизичких способности извршиће Национална служба за запошљавање у Сремској Митровици. Пријаве са доказима о испуњавању услова за заснивање радног односа доставити на
адресу школе или лично у секретаријату школе. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13
тел. 022/311-223, 310-565

Васпитач

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

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или
основне академске студије) у трајању од три године или на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, као и
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Кандидат треба да испуњава
услове предвиђене чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13).
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (нови образац - трајно важење); за испуњеност услова из
чл. 120 ст. 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања, којим се тражи знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад - ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на
српском језику потребно је доставити уверење да је положио испит
из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе; за испуњеност услова да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - уверење, односно потврда високошколске установе или оверена фотокопија индекса или додатка дипломи или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу. Психолошку процену способности за рад
са децом врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
(лекарско уверење) - доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду, а уверење о неосуђиваности - прибавља установа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве се подносе на адресу установе, са назнаком: „За конкурс за пријем
васпитача“, у затвореној коверти. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАСТКО НЕМАЊИЋ - СВЕТИ САВА“
22330 Нова Пазова, Његошева 4
тел. 022/321-497

Наставник хемије

на одређено време, са 30% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема у наведеном занимању, у складу са
чланом 3 тачка 11 - хемија - Правилника о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), без обзира на радно искуство,
испуњеност услова из чл. 120 и чл. 8 став 4 Закона основама система образовања и васпитања. Рад се одвија у две смене. Уз пријаву
доставити: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија), диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија), оригинал исправу коју издаје високошколска установа,
а којом се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да је на
студијама положио испите из психологије и педагогије, у складу са
чланом 121 став 10 овог Закона. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања, поштом или непосредно секретаријату школе,
од 08,00 до 14,00 часова.

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

Наука и образовање

СУБОТИЦА
ОШ „КИЗУР ИШТВАН“

24000 Суботица, Ивана Зајца 9

Професор ликовне културе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства, са 25% радног времена

Професор ликовне културе

на мађарском наставном језику, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства, са 25%
радног времена

Учитељ

на мађарском наставном језику, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства

Професор биологије

на одређено време до повратка запослене са боловања, са
20% радног времена

УСЛОВИ: на основу чл. 120 до 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/2013), кандидат треба да има одговарајуће образовање према
члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012), образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова из праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; психичку, физичку и здравствену 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; доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (за радна места на којима се настава
обавља на мађарском наставном језику).
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс и биографију треба да
приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, доказ 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 из праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова - лица из чл. 8 став 2 и 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, оверену фотокопију
сведочанства или дипломе о стеченом средњем, вишем или високом
образовању на мађарском језику или положеном испиту из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе (за радна места
на којима се настава обавља на мађарском наставном језику). Проверу психофичких способности кандидата за рад са децом извршиће
надлежна служба за послове запошљавања. Лекарско уверење за
рад са децом доставља се пре закључења уговора о раду. Уверење
да лице није осуђивано - прибавља школа. Пријаве са потребном
документацијом слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног
односа:

Сарадник у звање асистента

са докторатом за ужу област Квантитативни методи у
економији, на одређено време од три године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор наука економске науке.

Сарадник у звање асистента

са докторатом за ужу област Информациони системи и
инжењеринг, на одређено време од три године

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор наука пословна информатика.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама
и допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013.
године и 15.11.2013. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама од
06.03.2013. године и Правилника о избору наставника и сарадника
Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године,
са изменама и допунама од 07.03.2013. године. Уз пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем раду, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене фотокопије
диплома, списак радова и саме радове, потврду о томе да лице није
правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у високошколској
установи, као и све остале доказе који упућују на испуњеност услова
предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета
и Правилником Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе
се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „18. ОКТОБАР“

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

Конкурс објављен 11.06.2014. године у публикацији „Послови“, за радно место: директор, поништава се у целости.

ШАБАЦ
ОШ “НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ”
15000 Шабац, Владе Јовановића 52
тел. 015/350-483

Наставник немачког језика

за 50% педагошке норме рада, на одређено време до
повратка запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајући степен стручне спреме
сагласно одредбама из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да је држављанин Републике Србије; да поседује здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је обавезан да
приложи доказе о испуњавању услова: оверену фотокопију диломе
одговарајућег факултета и уверење о држављанству. Пријава са
потребним документима подноси се на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“
15220 Коцељева, Омладинска 3

Васпитач у припремној предшколској групи

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

Васпитач у припремној предшколској групи
на одређено време до 31.08.2015. године

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 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; на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или више образовање; 2. да има
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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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: радну и личну биографију, доказ о радном искуству на пословима васпитача, извод из
матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и 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.

ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“

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

Професор математике

на одређено време до повратка запосленог са боловања

Професор физике

са 60% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог са боловања

Административни радник

на одређено време до повратка запосленог са боловања

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
држављанству 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. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Сајмови запошљавања

ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА

15000 Шабац, Масарикова 13, тел. 015/350-286

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (дипломске академске
студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење и 90/08), почев од 10.09.2005. године; високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; да испуњава услове за наставника Шабачке гимназије, за
педагога и психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора установе (с обзиром да програм обуке за директора школе
и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети,
изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит
за директора) и најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Директор школе бира се на мандатни период од четири године и
нема ограничења за поновни избор. Директору школе мирује радни
однос за време првог изборног периода на радном месту са ког је
изабран.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад); потврду о раду у области образовања;
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених; уверење суда да против њега није покренута истрага, нити је подигнута отпужница за кривично дело из надлежности
суда - не старије од 6 месеци; програм рада школе и развојни планови за време трајања мандата; остала документа која могу послужити
приликом доношења одлуке о избору.
Напомена: Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - не старије од 6 месеци,
кандидат који буде изабран доставиће приликом закључења угоговора о раду. Школа прибавља уверење да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће разматрати. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Конкурсна документација доставља се на адресу школе.

ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“
15000 Шабац, Карађорђева 48
тел. 015/343-411, 341-025

Наставник енглеског језика

са 60% радног времена, за рад у матичној школи у Шапцу и
у ИО у Церовцу, на одређено време до повратка раднице са
породиљског и одсуства са рада ради неге детета

Наставник техничког и информатичког образовања
са 50% радног времена, за рад у матичној школи у Шапцу,
на одређено време, најдуже до краја школске 2014/2015.
године

Наставник техничког и информатичког образовања
са 30% радног времена, за рад у матичној школи у Шапцу,
на одређено време, најдуже до краја школске 2014/2015.
године

Наставник немачког језика

са 50% радног времена, за рад у матичној школи у Шапцу,
на одређено време до повратка раднице са породиљског и
одсуства са рада ради неге детета

Наставник српског језика

за рад у ИО у Церовцу, на одређено време до повратка
раднице са породиљског и одсуства са рада ради неге
детета
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Наставник грађанског васпитања

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

Наставник хемије

са 70% радног времена, за рад у матичној школи у Шапцу и
у ИО у Церовцу, на одређено време до повратка радника са
дужности директора школе у првом мандату

УСЛОВИ: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању по чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13),
а сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/12, 15/13), оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, да кандидат зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кандидат доставља доказ од одговарајуће
високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената о
познавању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад).

ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ ШАБАЦ
15000 Шабац, Добропољска 5
тел. 015/342-174

Наставник практичног рада на образовном профилу
Дрворезбар
на одређено време до повратка радника са неплаћеног
одсуства, односно до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; IV степен стручне спреме
(дрворезбар), дипломирани вајар, академски вајар - ликовни педагог, дипломирани вајар - професор ликовне културе, лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра вајарство
или примењено вајарство, лице са завршеним факултетом ликовних
уметности, вајарски одсек, дрворезбар, у складу са чланом 8 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) - мастер академских студија, специјалистичких
академских студија или специјалистичких струковних студија у складу са Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05,
100/07) - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005.
године. Пријаве са биографијом и документима - оверена фотокопија дипломе - уверење о завршеном образовању, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци,
доставити школи, у року од 8 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15357 Клење, Дринска 1

Оглас објављен 18.12.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: наставник изборног предмета: Цртање, сликање и вајање, са 10% радног времена, на
одређено време до краја школске 2013/2014. године.

УЖИЦЕ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „ПЕТАР ЛЕКОВИЋ“
31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Конкурс објављен 05.11.2014. године у публикацији „Послови“, поништава се за радна места: наставник енглеског језика, наставник биологије, психолог и специјални педагог.
Конкурс за радно место педагошки асистент остаје отворен.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“

31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/831-268

Наставник српског језика

са 94% радног времена, за рад у ИО Јабланица, на
одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: услови у складу са чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Посебни услови: у складу са чланом 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да кандидат
испуњава услове сходно Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс
приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
доказ о држављанству РС (уверење не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, лекарско уверење (доставити пре закључивања уговора о раду). Уверење да кандидат није осуђиван - школа
прибавља по службеној дужности. Пријаве слати на адресу школе,
факсом: 031/831-268 или лично у секретаријат школе. Све фотокопије докумената морају бити оверене. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉА ПЕТРА II“

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-679

Наставник ликовне културе

са 40% радног времена, на одређено време до повратка
радника са боловања

Наставник историје

на одређено време до повратка радника са места в.д.
директора школе

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка радника са боловања

Наставник енглеског језика

са 30% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог одсутног преко 60 дана

Наставник разредне наставе у продуженом боравку
на одређено време до 31.08.2015. године
2 извршиоца

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са боловања

Васпитач

за рад у ИО Качер, на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде примљено лице под
условима прописаним чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, Законом о припремном предшколском програму
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи. Доказ о одговарајућем образовању и
држављанству подносу се уз пријаву на конкурс, а доказ о здравственој способности пре закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. 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.
Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве слати на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА“
31210 Пожега, Вука Караџића
тел. 031/714-062

Наставник математике

са 56% радног времена, на одређено време до повратка
радника са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године и
у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 5/90, 5/91, 1/92, 3/94...11/04, 5/05, 1/07, 7/08
и 8/11); да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити:
оригинал уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених, диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду високошколске установе да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ.
Пријаве слати на адресу Гимназије. Достављена документација се
неће враћати. Лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре
закључивања уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља
школа.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-140

Конкурс објављен 23.10.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости за радна места: наставник српског језика и књижевности, са 28% радног времена; наставник енглеског језика, са 28% радног времена; наставник
француског језика, са 22% радног времена; наставник
немачког језика, са 44% радног времена; наставник предмета устав и право грађана, са 25% радног времена; наставник физике, са 50% радног времена. По конкурсу објављеном 23.10.2013. године за наведена радна места није
извршен пријем у радни однос, јер није добијена сагласност
надлежног тела Владе Републике Србије, у складу са новодонетом Уредбом о поступку за прибављање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Пријем у радни однос за горепоменута радна места биће извршен у складу са потребама посла
споразумним преузимањем или поновним расписивањем
конкурса, а након добијања сагласности надлежног тела
Владе Републике Србије, у складу са Законом и Уредбом о
поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање
и додатно ангажовање код корисника јавних средстава.

В РА Њ Е
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17500 Врање, Моше Пијаде бб

Професор математике

за 72% радног времена, на одређено време до 31.08.2015.
године

Национална
служба
за запошљавање
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УСЛОВИ: професор математике, дипл. математичар, дипл. математичар - професор математике, дипл. математичар - теоријска математика, дипл. математичар - примењена математика, дипл. инжењер
математике (са изборним предметом: Основи геометрије), дипл.
информатичар, професор хемије - математике, професор географије
- математике, професор физике - математике, професор биологије
- математике, дипл. професор математике - мастер, дипл. математичар - мастер, професор математике - теоријско усмерење, професор
математике - теоријски смер, професор информатике - математике,
дипл. математичар за теоријску математику и примене, дипл. математичар за рачунарство и информатику, дипл. математичар - информатичар, дипл. математичар - математика финансија, дипл. матеНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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матичар - асторном, дипл. математичар за метематику економије,
професор математике и рачунарства, мастер математичар, мастер
професор математике.

Професор психологије

за 40% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: професор психологије, дипл. школски психолог - педагог,
дипл. психолог, мастер психолог.

Професор морфологије зуба (теорија)

за 5% радног времена, на одређено време до 31.08.2015.
године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике, специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке
протетике.

Професор технологије зуботехничког материјала
(теорија)

за 10% радног времена, на одређено време до 31.08.2015.
године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.

Професор фиксне протетике (теорија)

за 20% радног времена, на одређено време до 31.08.2015.
године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике, специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке
протетике.

Професор тоталне протезе (теорија)

за 15% радног времена, на одређено време до 31.08.2015.
године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике, специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке
протетике.

Професор парцијалне протезе (теорија)

за 10% радног времена, настава у блоку 9% радног
времена, на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: 1. Теорија: доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике, специјалиста доктор стоматологије, специјалиста
стоматолошке протетике. 2. Вежбе и практична настава у блоку: доктор стоматологије, виши зубни техничар, зубни техничар за фиксну
протетику, специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике, виши зубни техничар - протетичар, струковни
зубни протетичар, специјалиста струковни зубни протетичар.

Професор ортодонтских апарата (теорија)

за 10% радног времена, настава у блоку 18% радног
времена, на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: 1. Теорија: доктор стоматологије, специјалиста за ортопедију вилица, специјалиста доктор стоматологије, специјалиста
за ортопедију вилица. 2. Вежбе и настава у блоку: доктор стоматологије, виши зубни техничар, зубни техничар за ортодонцију, специјалиста доктор стоматологије, специјалиста за ортопедију вилица,
виши зубни техничар - протетичар, струковни зубни протетичар, специјалиста струковни зубни протетичар.

Професор прве помоћи (настава у блоку)

за 54% радног времена, на одређено време до 31.08.2015.
године

УСЛОВИ: доктор медицине, доктор стоматологије, дипл. фармацеут,
професор народне одбране, дипл. педагог за народну одбрану, виша
медицинска сестра - техничар, струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге, специјалиста доктор медицине одговарајуће
специјализације, дипл. медицинска сестра, дипл. психолог, дипл.
дефектолог, дипл. педагог, професор педагогије, виша медицинска
сестра опшег смера, виша медицинска сестра интернистичког смера,
виша медицинска сестра хируршког смера, виши медицински техничар, виша медицинска сестра.
Бесплатна публикација о запошљавању

Професор здравствене заштите са првом помоћи
(настава у блоку)

за 18% радног времена, на одређено време до 31.08.2015.
године

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар, струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге, виша медицинска сестра,
специјалиста струковна медицинска сестра, дипл. медицинска сестра, мастер медицинска сестра, специјалиста доктор медицине, дипл.
специјалиста педагог, дипл. психолог, дипл. дефектолог, дипл. педагог, професор педагогије.

Професор основа масаже (теорија)

за 5% радног времена, настава у блоку за 6% радног
времена, на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: 1. Теорија: доктор медицине, специјалиста за физикалну
медицину и рехабилитацију, специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације. 2. Вежбе и практична
настава у блоку: виши физиотерапеутски техничар, виши физиотерапеут, струковни терапеут, струковни физиотерапеут, специјалиста
струковни физиотерапеут, дипл. дефектолог, дипл. педагог.

Професор физикалне терапије (теорија)

за 15% радног времена, вежбе 16% радног времена,
настава у блоку 9% радног времена, на одређено време до
31.08.2015. године

УСЛОВИ: 1. Теорија: доктор медицине, специјалиста за физикалну
медицину и рехабилитацију, специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације. 2. Вежбе и настава у блоку: виши физиотерапеутски техничар, струковни терапеут, струковни физиотерапеут, виши физиотерапеут, специјалиста
струковни физиотерапеут, дипл. дефектолог, дипл. педагог.

Професор кинезиологије (теорија)

за 15% радног времена, вежбе 16% радног времена,
настава у блоку 5% радног времена, на одређено време до
31.08.2015. године

УСЛОВИ: 1. Теорија: доктор медицине, специјалиста за физикалну
медицину и рехабилитацију, специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације. 2. Вежбе и настава у блоку: виши физиотерапеутски техничар, струковни терапеут, струковни физиотерапеут, виши физиотерапеут, специјалиста
струковни физиотерапеут, дипл. дефектолог, дипл. педагог.

Професор основа клиничке медицине (теорија)

за 15% радног времена, на одређено време до 31.08.2015.
године

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и
рахабилитацију, доктор медицине, специјалиста доктор медицине,
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Професор фармацеутске технологије (теорија)

за 50% радног времена, вежбе за 137% радног времена,
настава у блоку 72% радног времена, на одређено време
до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: дипл. фармацеут, специјалиста фармацеутологије, дипл.
фармацеут, магистар фармације, специјалиста фармације.

Професор фармакогнозије (теорија)

за 30% радног времена, вежбе за 37% радног времена, на
одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: дипл. фармацеут, специјалиста за контролу лековитог
биља, дипл. фармацеут, специјалиста фармације, специјалиста за
контролу лековитог биља, магистар фармације.

Професор фармацеутске хемије (теорија)

за 30% радног времена, вежбе за 37% радног времена, на
одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: дипл. фармацеут, специјалиста за испитивање и контролу
лекова, дипл. фармацеут, дипл. фармацеут - медицински биохемичар, специјалиста фармације, специјалиста за испитивање и контролу лекова, магистар фармације.
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Професор увода у козметологију (теорија)

за 20% радног времена, на одређено време до 31.08.2015.
године

УСЛОВИ: дипл. фармацеут, специјалиста козметолог, дипл. фармацеут, специјалиста фармације, специјалиста козметолог, специјалиста доктор медицине, специјалиста козметолог.

Професор санитарне хемије (теорија)

за 20% радног времена, настава у блоку 36% радног
времена, на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: дипл. фармацеут, специјалиста за санитарну хемију, дипл.
фармацеут, дипл. фармацеут - медицински биохемичар, магистар
фармације, специјалиста струковни санитарно - еколошки инжењер.

Професор медицинске биохемије (теорија)

за 40% радног времена, вежбе 25% радног времена, на
одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: 1. Теорија: дипл. фармацеут, специјалиста за медицинску
биохемију, доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију,
дипл. фармацеут, дипл. биохемичар, дипл. фармацеут - медицински
биохемичар, дипл. биохемичар - мастер, специјалиста доктор медицине, специјалиста клиничке биохемије, магистар фармације - медицински биохемичар, мастер биохемичар. 2. Вежбе и настава у блоку: дипл. фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију, доктор
медицине, специјалиста за клиничку биохемију, дипл. биохемичар,
дипл. фармацеут, дипл. фармацеут - медицински биохемичар, дипл.
биохемичар - мастер, виши лабораторијски техничар, специјалиста
доктор медицине, специјалиста клиничке биохемије, магистар фармације - медицински биохемичар, мастер биохемичар, специјалиста
струковни медицинско - лабораторијски технолог, магистар фармације - медицински биохемичар, специјалиста струковни биохемичар.

Професор инфектологије са негом (теорија)

за 20% радног времена, на одређено време до 31.08.2015.
године

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста инфекотолог, специјалиста
доктор медицине, специјалиста инфектолог.

Професор интерне медицине са негом (теорија)

за 40% радног времена, на одређено време до 31.08.2015.
године

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за интерну медицину, специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне медицине.

Професор хирургије са негом (теорија)

за 40% радног времена, на одређено време до 31.08.2015.
године

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за општу хирургију или једне од хируршких грана, специјалиста доктор медицине, специјалиста
опште хирургије или једне од хируршких грана.

Професор неуропсихијатрије са негом (теорија)

за 20% радног времена, на одређено време до 31.08.2015.
године

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за неуропсихијатрију, специјалиста доктор медицине, специјалиста неурологије, специјалилста доктор медицине, специјалиста психијатрије.

Професор педијатрије са негом (теорија)

за 20% радног времена, на одређено време до 31.08.2015.
године

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за педијатрију, лекар, специјалиста из педијатрије, специјалиста доктор медицине, специјалиста педијатар.

Професор гинекологије са негом (теорија)

за 5% радног времена, на одређено време до 31.08.2015.
године

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за гинекологију и акушерство, специјалиста доктор медицине, специјалиста за гинекологију и
акушерство.
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Секретар

на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник - мастер или дипломирани правник са стеченим високим образовањем на
основним студијама у трајању од најмање четири године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом доставити
оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење
о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење из казнене евиденције, уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима и децом
- доставља се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања. Пријаве слати са назнаком: „За конкурс“, на
адресу школе.

ВРШАЦ
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79
тел. 013/2891-130

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати поред законом прописаних општих услова треба да испуњавају и следеће услове: да поседују одговарајуће високо
образовање из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом
о виском образовању или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године), за наставника основне школе, педагога или
психолога; да поседују држављанство Републике Србије; да поседују
лиценцу, односно положен стручни испит за наставника, психолога
или педагога; најмање пет година рада у установи за образовање и
васпитање, на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да су психички, физички и здравствено
способни за рад са децом и ученицима и да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Директор се
бира на период од 4 године. Кандидати су дужни да уз пријаву на
конкурс приложе, у оригиналу или у овереном препису/фотокопији:
доказ о држављанству (уверење о држављанству које није старије
од шест месеци или извод из матичне књиге рођених са холограмом), диплому о стеченом образовању, документ о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о стеченом радном
искуству у области образовања и васпитања од послодавца где га је
стекао (потврда мора да садржи назив послодавца, делатност којом
се бави, радно место на које је кандидат био распоређен и време
трајања рада из области образовања и васпитања). Поред наведеног, кандидат треба да у пријави наведе краће биографске податке и
податке о кретању у досадашњој служби или радном односу, стручном и радном усавршавању и оствареним резултатима у раду којима
доказује своје стручне, организаторске и друге квалитете. Кандидат
који буде изабран дужан је да у законском року положи испит за
директора. Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним
путем, пре доношења одлуке о избору. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, по коначности
одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са документацијом и прилозима
достављају се лично или поштом, на горенаведену адресу. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе Даниеле Живков и на бројеве телефона: 013/2891-130 и 064/1286-329.
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ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114
тел. 013/834-509, 834-573
e-mail: оsjspopovic@gmail.com

Наставник разредне наставе у продуженом боравку
на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана (породиљско одсуство)
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које поред
општих услова предвиђених Законом о раду испуњава и посебне
услове прописане одредбом чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. одговарајуће образовање: професор
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 мора
да има у складу са чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања
и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на вискокошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у склааду са Европским системом преноса бодова; кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из горенаведених дисциплина; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано 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: Уз пријаву кандидати прилажу: доказ о одговарајућем
образовању (диплому) и доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова - издат од стране високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о
положеном стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу;
доказ о држављанству (уверење које није старије од 6 месеци), доказ
о познавању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на
српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе) и
извод матичне књиге рођених (са холограмом). Доказ о испуњености
услова под редним бројем 2 (лекарско уверење) - кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, а доказ о испуњености услова
под редним бројем 3 (уверење о неосуђиваности) - прибавља школа
службеним путем. Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „Пријава на конкурс“.

Сајмови запошљавања

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА“
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Васпитач

на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова васпитача може
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: да има завршену вишу школску спрему, односно одговарајућу високу школску
спрему на студијама првог степена (основне струковне студије) у
трајању од три године (VI степен стручне спреме) или на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије - VII
степен стручне спреме; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о стеченом образовању (оверен препис или оверену фотокопију дипломе
или уверења) и доказ о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству). Пријаве слати на горенаведену адресу.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовње 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, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године за наставника
основне музичке школе, педагога или психолога; да кандидат поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе,
односно директора школе и најмање 5 година рада у установи на
пословима 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 чланом 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву кандидат подноси:
оригинал или оверен препис дипломе о завршеном образовању, оригинал или оверен препис о положеном стручном испиту - испиту за
лиценцу, доказ о раду у установи на пословима образовања и васпитања, преглед кретања у служби са биографским подацима, оквирни
план рада за време мандата. Уверење о здравственом стању - лекарско уверење - доставља се пре закључења уговора о раду. Уверење
о положеном испиту за директора се не прилаже, с обзиром да
надлежно министарство још увек није организовало полагање наведеног испита, па се неће сматрати непотпуном пријаве које не садрже овај документ. Директор се бира на период од 4 године. 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. Пријаве доставити на горенаведену адресу.

ЗРЕЊАНИН
ОШ „СВЕТИ САВА“

23210 Житиште, Трг ослобођења 2
тел. 023/821-115

Наставник разредне наставе

за рад у матичној школи у Житишту, издвојеном одељењу
у Равном Тополовцу и издвојеном одељењу у Банатском
Двору, на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, најдуже до 31.08.2015. године
3 извршиоца

УСЛОВИ: За радно место наставника поред законом прописаних услова кандидати треба да испуњавају и услове из члана 8 став 2, 3 и 4 и
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Наука и образовање
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013), као и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013): 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. Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе,
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Кандидати за наставнике подносе и 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, односно доказ о положеним испитима из педагогије
и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа.
Доказ о знању језика представља оверена фотокопија дипломе или
уверења о завршеном средњем, вишем или високом образовању на
српском језику или оверена фотокопија потврде о положеном испиту
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

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

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛАВКО РОДИЋ“

23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13

Наставник физике

на одређено време, са 40% радног времена, до повратка
одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; 1а. да испуњава услове
из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/11 и 55/13), односно да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидат треба да испуњава
услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08,
11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10 и 11/12): професор физике, дипл. физичар, професор физике и хемије, дипл. педагог за физику и хемију,
професор физике и основе технике, дипл. педагог за физику и основе
технике, професор физике и математике, дипл. астрофизичар, дипл.
физичар за примењену физику и информатику, професор физике и
хемије за основну школу, дипл. физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипл. физичар и истраживач, дипл.
професор физике и хемије за основну школу, дипл. професор физике
и основа технике за основну школу, дипл. физичар за општу физику, дипл. физичар за теоријску и експерименталну физику, дипл.
педагог за физику и општетехничко образовање, дипл. астроном смер астрофизика, професор физике - информатике, дипл. физичар
- медицинска физика, дипл. професор физике мастер, дипл. физичар
мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипл.
физичар мастер физике метерологије, дипл. физичар мастер физике
астрономије, дипл. физичар мастер медицинске физике, дипл. професор физике хемије мастер, дипл. професор физике информатике мастер, дипл. професор физике, професор физике мастер, дипл.
физичар теоријска и експериментална физика мастер, дипл. физичар
примењена физика и информатика мастер, дипл. физичар професор
физике и основа технике за основну школу мастер, дипл. физичар
професор физике и хемије за основну школу мастер; 2. да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому
о стеченој спреми (оверена фотокопија), уверење о држављанству
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ВАША ПРАВА АДРЕСА
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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 509
Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање
Дечанска 8/3, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs
С обзиром на велико интересовање читалаца „Послова“ за нове услове, које по Закону о пензијском и инвалидском осигурању треба испунити за одлазак у пензију, објављујемо следеће табеле.
За све детаљне информације обратите се Фонду ПИО.
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САМО
ПРАкса

ВОлонтирање...
ПРАКСА У „ПОЛИМАРКУ“

ПРАКСА ЗА СТУДЕНТЕ
Пракса за студенте и дипломце Универзитета у
Крагујевцу у компанији LimesSoft d.o.o.
Ако желите да стекнете ново, практично искуство,
волите спортске или економске теме, занимају вас нове
технологије или медицина, интересују вас нове форме медија и желите да видите шта се крије иза посла новинара
у редакцији, погледајте нови програм праксе који Центар
за развој каријере и саветовање студената Универзитета у
Крагујевцу реализује у сарадњи са компанијом LimesSoft
d.o.o. из Крагујевца.
Програм праксе:
• обука за новинара у редакцији
• рад са ментором
• плаћени путни трошкови
• пракса у трајању од 3 месеца (флексибилно радно
време у договору са ментором, како бисте ускладили обавезе на пракси и на факултету).
Услови за кандидате:
• студенти и дипломци Универзитета у Крагујевцу
• познавање рада на рачунару
• добро знање енглеског језика
• интересовање за једну од понуђених области:
1. нове технологије
2. медицина и здравље
3. економија
4. спорт.
Документа за пријаву:
• CV
• мотивационо писмо (обавезно наведите која вас од
горе понуђених тема највише интересује)
• потврда са факултета (или копија индекса), односно
уверење о дипломирању.
Сви заинтересовани кандидати могу послати пријавна документа на адресу: razvojkarijere@kg.ac.rs или их
донети лично у Центар (Ректорат, 2. спрат, зграда између
Правног и Економског факултета), од 8:30 до 16:00 часова.
Рок за пријаву: 24. новембар 2014. године, до 13:00 часова.
Уколико имате питања, можете нас контактирати сваког радног дана путем телефона: 034/300-425 или путем
мејла: razvojkarijere@kg.ac.rs.
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„Полимарк група“ вас позива да се пријавите за програм праксе у оквиру групе. Конкурс је намењен дипломираним студентима ФОН-а, пољопривредног факултета
(инжењери прехрамбене технологије) и машинског факултета. Рок за пријаву 17.11.2014. године.
„Полимарк група“ већ годинама помаже младим људима да стекну прва радна искуства, усвоје практична
знања, вештине и постану део тима. Учите, радите, покажите шта знате и можете!
Шта нудимо?
Могућност да стекнете обухватно пословно искуство на
различитим радним местима, могућност да се усавршите
у оквиру одређене области, варијабилне накнаде у различитим сегментима програма.
Oд практиканата до самосталних запослених
кроз четири степена:
I Упознај себе - упознај „Полимарк“ тим
Кроз центре процене имате могућност да боље упознате себе и своје понашање у тимским и индивидуалним
задацима. Одабрани кандидати ће имати прилику да
упознају „Полимарк“ тим кроз програм опште праксе (јануар - фебруар). Уколико се покажете као одговорни и организовани прелазите на следећи ниво.
II Препознај пословне системе „Полимарк групе“
Кроз свакодневне оперативне задатке учите како функционише пословање и стичете знања из области продаје,
производње, тржишта и маркетинга (март - август). Уколико докажете да сте проактивни, усмерени на циљеве,
спремни да брзо усвајате знања, чека вас следећи ниво.
III Научи посао
Зрели сте за самосталне активности и развијате се у
правцу за који сте показали највише афинитета и способности. Уз активну подршку ментора радите на свакодневним задацима и индивидуалним циљевима (септембар
- фебруар). Спремни сте да преузмете индивидуалну одговорност? Прелазите на четврти ниво.
IV Одговори на пословне изазове (март - август)
Радите на индивидуалним задацима уз пратњу ментора. Уколико се покажете као оспособљени да активно и
самостално преузмете пословне задатке, настављате са
радом у „Полимарк групи“.
Потребна знања, вештине и способности: Уколико сте
инжењери организационих наука, машински инжењери
или инжењери (прехрамбене) технологије, позивамо вас
да се пријавите. Предност ће имати особе са просеком изнад 8,5. Од кандидата очекујемо: pадозналост и жељу за
даљим усавршавањем, професионализам и високу одговорност, практичан приступ.
Начин пријаве
Пријавите се попуњавањем онлајн формулара, на адреси: https://poslovi.infostud.com/konkurs/111459.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО Министар Александар Вулин у Косовској Митровици уручио уговоре о
спровођењу јавних радова за особе са инвалидитетом

ВИШЕ ОД ПОСЛА

Реализација одобрених пројеката, који ће трајати пет, односно шест месеци, омогућава
радно ангажовање седам лица са трећим и четвртим степеном стручне спреме

М

инистар за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања Александар Вулин
и директорка Филијале Косовска Митровица НСЗ Верица Ћеранић уручили су 2. октобра уговоре
извођачима јавних радова за особе са
инвалидитетом.
Пријаву на јавни позив за спровођење јавних радова поднела су три
извођача. Реализација одобрених
пројеката, који ће трајати пет, односно
шест месеци, омогућава радно ангажовање седам лица са трећим и четвртим степеном стручне спреме. Укупна вредност одобрених пројеката је
1.491.053,17 динара.
„Јавни радови на којима се ангажују особе са инвалидитетом су мера
активне политике запошљавања која за
циљ има не само запошљавање, већ и
очување њихових радних способности
и стицање радних навика“, указала је
Верица Ћеранић.
Министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања изразио је
захвалност учесницима у реализацији
пројеката, зато што су заинтересовани
и труде се да промене свој положај.
„И до сада смо расписивали конкурсе на територији Републике Србије,
али нам се дешавало да немамо довољан број пријављених лица у односу
на планиране квоте. То се дешавало или
зато што није било довољно заинтересованих или због недостатка одговарајућих вештина које послодавац у том
тренутку тражи од ОСИ. Ово можемо да
променимо и побољшамо, да се заин-

тересујемо и да се
образујемо“, рекао
је Вулин и додао да
Национална служба за запошљавање
нуди програме едукације који треба да
помогну онима који
хоће да се запосле.
„Најважније је
да ви хоћете да се
запослите, зато су
ту НСЗ и Министарство за рад и запошљавање, да вам
помогну“, истакао
је Вулин.
Нада Вучић, секретар Савеза организација за техничку културу „Народна техника“ из Косовске Митровице,
захвалила се у име извођача јавних
радова свим институцијама и појединцима који помажу да живот особа
са инвалидитетом буде лакши, а запошљавање извесније.
„Захвални смо што сте посветили
пажњу ОСИ, јер то је за њих јединствена
прилика да покажу да желе да раде, да
умеју да раде и да од свог рада остварују приходе за живот“, истакла је Нада
Вучић.
„Шансу коју пружа Национална
служба за запошљавање треба да искористимо, да реализујемо различите пројекте како би већи број ОСИ био
радно ангажован. На овај начин они ће
постати корисни чланови друштва, а не
само корисници социјалне помоћи“, у
име Удружења дистрофичара Космета

из Грачанице истакао је Драган Јосифовић.
„Задовољство нам што заједно са
осталим извођачима, уз подршку Националне службе за запошљавање,
имамо прилику да помогнемо овим
младим људима да закораче у свет
рада, да се осете одговорним и корисним за друштвену заједницу у којој
живе“, рекла је представница Међуопштинске организације инвалида
рада из Грачанице Живоратка Поповић.
Директорка Филијале Косовска
Митровица је истакла да ће се настојати да у мере и програме које реализује
НСЗ у наредној години буде укључен
што већи број лица која траже запослење. На подручју Косовске Митровице
је евидентирано 29 незапослених особа
са инвалидитетом, махом у доби од 25
до 34 године и са трећим и четвртим
степеном стручне спреме.
Наташа Миленковић

Сремска Митровица

У

ПРОГРАМИ ЗАПОШЉАВАЊА У СРЕМУ

организацији Филијале Сремска Митровица НСЗ и Сремског управног округа, протекле недеље одржана је презентација мера активне политике запошљавања у Сремском округу и Националног акционог плана запошљавања
за 2015. годину, како би у складу са социо-економском ситуацијом на локалу и анализом локалног тржишта рада
биле благовремено планиране мере и програми за које је могуће суфинансирање из буџета РС.
Локалне самоуправе Срема су се у претходном периоду доказале као релевантан социјални партнер у решавању
проблема незапослености. Директорка Радмила Јадрански је истакла да је НСЗ у синергији са свим другим чиниоцима
спремна да и у наредном периоду учествује у раду локалних савета и допринесе успешнијој реализацији планираних
програма и мера.
Путем ЛАПЗ-а у Сремском округу запослено је 327 лица (кроз јавне радове, стручну праксу и програм запошљавања
приправника). За финансирање ових програма и мера из буџета локалних самоуправа је издвојено 53.262.862,64 динара,
док је за суфинансирање из буџета АПВ издвојено 25.500.000,00 динара. ПАПЗ је финансирао две мере: самозапошљавање
и ново запошљавање, путем којих је запослено 236 лица, за шта је издвојено из буџета АПВ 36.660.000,00 динара.
Из буџета РС, кроз програме и мере које реализује НСЗ запослено је 81 лице, углавном особе са инвалидитетом. За
реализацију тих програма и мера издвојено је 15.024.095,13 динара, за Филијалу Сремска Митровица. У 2014. години су у
Срему запослена укупно 644 лица, у које сврхе је издвојено 130.446.957,77 динара.
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АКТУЕЛНО Сајам запошљавања у Новом
Бечеју

ОД ШИВАЧА ДО
ФАРМАЦЕУТА

На сајму је учествовало 16
послодаваца, чијим предузећима су
потребна 244 радника

Н

овобечејски сајам запошљавања, у организацији
Општине Нови Бечеј и Филијале за запошљавање
Зрењанин - Испостава Нови Бечеј, одржан је у Дому
културе, 29. октобра.
Учествовало је 16 послодаваца, чијим предузећима су
потребни радници за 244 раднa места: ДОО „Прогети“, Serbia
Manifatture DOO, Апотека „Деметра“, Бечејпревоз, АД „Дунав-осигурање“, ДОО „Јадран“, ДОО „Летина“, ДОО „Полет-Керамика“, ДОО „Италтекс“, ДОО „Про-Мес“, ДОО „Рачуноводство“, ДОО „Рашков“, Ранђеловић градња, Центар за социјални
рад Нови Бечеј, Удружење грађана „Омладински клуб Нови
Бечеј“ и Дом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки“.
Тражени су извршиоци од I до VII степена стручне спреме, различитих занимања: радници у производњи, радници
у погону за производњу обуће, израђивачи горњих делова
обуће, возачи, агенти продаје, кувари, конобари, месари,

виљушкаристи, машинбравари, шивачи, електричари, механичари, тесари, зидари, технолог, дипломирани фармацеут,
економисти, инжењери информационих технологија, грађевине и машинства, архитекте...
Позив на сајам упућен је и незапосленим особама са инвалидитетом, с обзиром да су тражени радници за јавне радове који ће бити реализовани на територији општине Нови
Бечеј. Потребу за запошљавањем 52 особе са инвалидитетом
путем јавних радова у 2014. години исказала су три послодавца.
Ово је био трећи сајам у организацији Општине Нови
Бечеј и зрењанинске филијале НСЗ. Према актуелним подацима, број незапослених активних тражилаца посла на територији општине Нови Бечеј је 2.796 - 1.256 је без стручне
спреме, 667 са завршеном трогодишњом средњом школом,
531 са завршеном четворогодишњом средњом школом и 107
високообразованих.
Александра Штрбац

Уручивање уговора корисницима мера АПЗ

У

ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ

кикиндској филијали НСЗ додељени су уговори корисницима
програма и мера активне политике запошљавања у Севернобанатском округу.
Одобрено је извођење 13 јавних
радова, на којима ће бити ангажоване 43 особе са инвалидитетом. Захваљујући програмима јавних радова
биће обезбеђена помоћ члановима удружења слепих, слабовидих и лицима
са дистрофијом, учиће се вештине старих заната - у грнчарској радионици,
радионици за израду свећа и кројачкој
радионици, радиће се на одржавању,
заштити и уређењу животне средине,
сакупљању и рециклажи секундарних
сировина и многим другим пословима.
У ове сврхе је издвојено укупно 9 милиона динара.
По јавном позиву за доделу субвенција за самозапошљавање одобрено
је 16 захтева - 4 корисника су особе са
инвалидитетом, а 3 лица су корисници
субвенције за незапослена лица ромске националности. За ове субвенције
издвојено је близу 3 милиона динара, а корисници ће се бавити одржавањем и поправком моторних возила,
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књиговодственим услугама, рециклажом, прозводњом сапуна, израдом намештаја и другим делатностима.
Субвенцију зараде за запошљавање особа са инвалидитетом без радног искуства користиће 5 послодаваца,
док је један послодавац запослио особу
са инвалидитетом уз пружање подршке на радном месту кроз програм радне асистенције. Кроз програм стручне
праксе, за самосталан рад у струци
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оспособиће се једна особа са инвалидитетом.
Уговоре су уручили Зоран Мартиновић, директор Националне службе
за запошљавање и Јелена Митровић,
директорка кикиндске филијале НСЗ.
Директор НСЗ том приликом пожелео је
корисницима програма успех у пословању, уз жељу да у наредном периоду
запосле и нове раднике.
Весна Данић

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

АКТУЕЛНО Свечана додела уговора корисницима програма запошљавања у Новом Пазару

ШАНСА ЗА НОВИ ПОЧЕТАК
Право на коришћење субвенција и могућност заснивања радног односа
имаће 38 лица, међу којима је и 13 особа са инвалидитетом

Н

ационална служба за запошљавање - Филијала Нови
Пазар организовала је свечану доделу уговора корисницима програма запошљавања. Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић, градоначелник Новог Пазара др Мехо Махмутовић
и директор новопазарске филијале НСЗ Нихат Бишевац
уручили су уговоре корисницима субвенција за самозапошљавање, извођачима јавних радова за особе са инвалидитетом, као и послодавцу који ће реализовати програм стручне праксе за особе са инвалидитетом.
Право на коришћење субвенција и могућност заснивања
радног односа имаће 38 лица, међу којима је и 13 особа са
инвалидитетом.
„Национална служба за запошљавање се труди да квалитетно пласира средства за спровођење мера активне политике запошљавања, а посебно сам задовољан када млади
људи добију прилику да се пословно ангажују. Очекујемо да
се у наредној години издвоје већа новчана средства и у сарадњи са градском управом предузмемо акције, како бисмо
још активније деловали на повећање броја запослених грађана. Нажалост, овде број незапослених још увек превазилази
број запослених лица. Да бисмо утицали на промену тих
података, морамо радити удруженим снагама“, нагласио је
Зоран Мартиновић, апелујући на све актере сиве економије
да искористе повољне субвенције које нуди држава како би

ЛОЗНИЦА

ДОДЕЛА
УГОВОРА

Л

озничка филијала организовала је промоцију програма
и мера активне политике запошљавања, у просторијама
Гимназије „Вук Караџић“. Уручени
су уговори корисницима средстава
Националне службе за запошљавање
- Филијале Лозница, по програмима: субвенције за самозапошљавање,
субвенције за отварање нових радних

Бесплатна публикација о запошљавању

се укључили у легалне токове пословања. Мартиновић је пожелео свим корисницима средстава срећан почетак рада, уз
жељу да у наредном периоду запосле и нове раднике.
„Олакшати грађанима живот и обезбедити право на субвенције, основни је циљ заједничког деловања и сарадње на
овом пољу, јер свако ново радно место је веома корисно за
наш град и цео регион“, рекао је градоначелник Мехо Махмутовић. Истакао је значај активне сарадње републичких институција са градском управом, а корисницима субвенција
пожелео успех у даљем раду.
„Тренд благог повећања броја запослених се у континуитету наставља, захваљујући мерама активне политике
запошљавања“, нагласио је директор новопазарске филијале
НСЗ Нихат Бишевац, који је истакао и да су одлични ефекти
нових субвенција чији је крајњи циљ подстицање новог запошљавања.
Ресад Омеровић, корисник субвенције за самозапошљавање, изразио је велико задовољство и захвалио се НСЗ
на успешној сарадњи и помоћи коју су му пружили сарадници да би реализовао своју пословну идеју - производњу и
прераду намештаја. Планира да у догледном времену прошири производњу и запосли нове раднике. Нада се да ће уз
помоћ стручних савета које је добио у НСЗ успешно развијати
свој бизнис и бити препознатљив произвођач у свом граду,
али и шире.
Аида Бојаџић

места за ОСИ, јавни радови за ОСИ
и стручна пракса за ОСИ. Уговоре је
уручила директорка Филијале Лозница Тијана Јосић и том приликом
истакла важност укључивања теже
запошљивих лица у мере активне политике запошљавања, као и да је ово
почетак пословне сарадње која треба
да се настави и у будућности.
Уз финансијску подршку НСЗ у
програме запошљавања укључено
је 75 незапослених. На спровођењу
јавних радова ангажована су 53 незапослена лица са инвалидитетом,
а по програму субвенције за самозапошљавање склопљено је 17 уговора,
при чему 3 са особама са инвалидитетом.
З. Гачић
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Најбољи пројекат конкурса НЛБ банке у области органске
производње - „Био-башта Чикош“

ОД ЦВЕКЛЕ ДО ЧИЧОКЕ

Газдинство Арпада Чикоша простире се на 20 хектара земље, од чега се на 17 гаји
више од тридесет врста сертификованог органски произведеног поврћа

Н

ЛБ банка Београд објавила је резултате III конкурса
за избор најбољег пројекта у области органске производње и прераде хране. За најбољи пројекат проглашена је „Био-башта Чикош“ Арпада Чикоша, из
Тотовог Села код Кањиже, коме је уручена награда у вредности од милион динара.
Од 34 пристигла пројекта стручни жири је једногласно
изабрао победника - пројекат „Био-башту Чикош“. Газдинство
Арпада Чикоша простире се на 20 хектара земље, од чега се
на 17 гаји више од тридесет врста сертификованог органски
произведеног поврћа. То су аутохтоне врсте шаргарепе, першуна, кромпира, црног лука, цвекле, кукуруза шећерца, свих
купусњача, бораније, грашка, краставца и различите сорте
паприке и парадајза.
На газдинству се узгаја и чичока, код нас слабо распрострањена врста поврћа, веома корисна у исхрани особа
са дијабетесом. Овде се прави и органска зимница: пастеризовани карфиол, цвекла, краставац и паприка, као и сокови
од цвекле и шаргарепе. Породица је потпуно посвећена органској производњи, у којој види перспективу даљег развоја.
Поред чланова породице који су активно укључени, на
газдинству су стално запослена још четири радника, док се
у сезони радова ангажује још двадесетак. Визија развоја органске производње је ширење асортимана прерађених производа од поврћа, а да би се то постигло неопходно је осавременити механизацију, у циљу побољшања ефикасности рада
и повећања капацитета производње. Набавка нове еко дрљаче омогућиће лакше гајење повртарских култура компликованијих за узгој, као што су црни, црвени лук и празилук, кукуруз шећерац, цвекла, сунцокрет, итд. Награда НЛБ банке
свакако ће допринети том циљу и даљем развоју газдинства.

Главну награду аутору пројекта уручио је председник
Извршног одбора НЛБ банке а.д. Београд Бранко Грегановић.
„Органска производња представља велики потенцијал српске привреде, што је један од основних разлога
започињања овог конкурса. Пољопривредницима смо окренути кроз специфичне производе и услуге, али и кроз
редовно учествовање у програму субвенција Министарства
пољопривреде дужи низ година“, рекао је Грегановић.
Председник жирија др Милан Адамовић рекао је да се
највећи број пријављених пројеката односио на развој комплеметарне производње органске хране, што подразумева да
је на истом газдинству присутна биљна и сточарска производња.
А.Б.

ЛИЧНИ СТАВ КАКО ДО ВИШЕ ЗАПОСЛЕНИХ

РАСТЕРЕТИМО ГРАДОВЕ ОЖИВИМО СЕЛА

С

рбија је, хтели ми то да признамо или не, сељачка
земља и само развојем пољопривреде и прехрамбене
индустрије можемо изаћи из кризе. Вишегодишњим
радом на социолошком истраживању руралних насеља дошао сам до сазнања да, уколико се настави са оваквим односом према селу, она ће врло брзо нестати, а живот у
градовима постати немогућ за многа занимања.
Све је више младих који одлазе у градове и старих и
беспомоћних у сеоским срединама. Морамо схватити да
само развојем пољопривреде и прехрамбене индустрије можемо обезбедити бољи стандард свих грађана.
Ако би се у развој пољопривреде више улагало, Србија
би постала највећи произвођач здраве хране у региону. Новоформиране земљорадничке задруге преузеле би обавезу,
заједно са локалном самоуправом, око реализације овог програма. Посебна улога земљорадничких задруга заснивала
би се на откупу пољопривредних производа, што би произвођаче ослободило свега осим обавезе да обезбеде одређени
производ.
Наравно, ово је само део пољопривредне производње.
Поставља се питање како пласирати производе, јер је то
највећи проблем. Развојем фабрика у којима би се прерађи-
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вали пољопривредни производи, искључиво у селима, добио
би се готов производ за тржиште, о чијем пласману не би размишљао сељак, већ стручњаци задужени за пласман робе.
Све ове фабрике имале би потребу за разним стручњацима: економистима, правницима, технолозима, инжењерима, итд., а њих имамо и многи су незапослени. Због посла у
струци многи би се из градова преселили у рурална насеља,
јер је у њима очигледан вишак не само стамбеног, већ и радног простора.
Живот је јефтинији, па би млади одлазили из градова у
села да би обезбедили егзистенцију. Када оживи село, оживеће школа у њему, па ето посла за сва просветна занимања.
Када оживи село и школа, појавиће се потреба за здравственом заштитом, па ето посла за лекаре и остало медицинско
особље и да не набрајам више.
Градови би били административни, културни, образовни и трговински центри, у којима би биле здравствене установе терцијарне заштите здравља становника.
Уколико пре предузмемо кораке у овом правцу, пре ћемо
изаћи из кризе, јер запостављањем једине сигурне привредне гране у Србији вртећемо се у зачараном кругу још дуго, а
већ се вртимо четврт века.
Слободан Стефановић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

САЗНАЈТЕ ВИШЕ Више од 570 предузећа у Србији у разним фазама приватизације

ЗАРОБЉЕНИ КАПИТАЛ

Неприватизована предузећа у Србији представљају заробљени капитал, стални
су трошак за републички буџет и губитак за буџете локалних самоуправа

С

мањење вишка запослених и решавање проблема власништва
над земљиштем требало би да
буду приоритети владе, уколико
жели успешно да оконча процес приватизације, речено је на представљању
студије „Приватизација у Србији“, коју
је урадила Национална алијанса за
локални економски развој (НАЛЕД) уз
подршку УСАИД-а.
НАЛЕД препоручује да се што пре
донесе одлука о конверзији права коришћења земљишта предузећа у право
својине, као и да се обезбеде већа средства у Транзиционом и Фонду солидарности за решавање вишка запослених
у предузећима у реструктурирању и
стечају.
Председник Управног одбора НАЛЕД-а Владан Атанасијевић рекао је
да је за успешну транзицију пресудан
долазак стратешких инвеститора који
могу да уложе у нову технологију и модернизацију предузећа, а предуслов је
да локалне самоуправе створе подстицајно пословно окружење. Анализирани су појединачни случајеви успешних
и неуспешних приватизација у различитим областима привреде и показало
се да је за успех управо важан стратешки инвеститор. Атанасијевић је на
презентацији у Скупштини Београда
предочио да више од 570 предузећа у
Србији, која су сада у различитим фазама приватизације, представљају заробљени капитал, стални су трошак за
републички буџет и губитак за буџете
локалних самоуправа.
Студија је показала да су нерешени имовинско-правни односи, вишак
запослених и презадуженост умањили
атрактивност предузећа, јер квалитетни инвеститори нису спремни да преузму ризик решавања тих проблема.
Шеф Канцеларије Светске банке у
Србији Тони Верхеијен оцењује да је
завршетак процеса приватизације услов економског напретка Србије, као
и њеног прикључења ЕУ, јер она, како
наводи, још није земља тржишне еко-

Бесплатна публикација о запошљавању

„Пропадају читави градови, где
стоје напуштене зграде пропалих фирми, а оне би се могле
искористити за покретање
нових послова и запошљавање
људи“, сматра Хауард Окман
номије. Према његовим речима, нека
државна предузећа оптерећују републички буџет кроз директне трошкове - субвенције и гаранције, као и индиректне, јер не плаћају доприносе,
порезе и комуналне услуге. Верхеијен
сматра да би за нека предузећа било
најбоље да одмах оду у стечај, додајући
да је веома важна фискална консолидација, јер државне субвенције предузећима повећавају јавни дуг.
Директор УСАИД Пројекта одрживог локалног развоја Хауард Окман
је истакао значај браунфилд инвестиција за самоодрживи развој општина.
„Имамо случајеве пропадања читавих
градова, где стоје напуштене зграде
пропалих фирми које би се могле искористити за покретање нових послова
и запошљавање људи“, казао је Окман.
Према његовој оцени, добро је што поједине локалне самоуправе желе да откупе те зграде и пронађу инвеститора
за послове који највише одговарају локалним потенцијалима и расположивој
радној снази. Као примери успешних
приватизација наведени су Дуропак,
Рудник, Гоша Монтажа, Здравље и Банатски Деспотовац, а лоших - ФОПА,
Сува Руда, Заваривач Врање, Југоремедија и Млада Босна.

Куповина мачке у џаку
„Не може се повући заједничка нит
за све неуспешне приватизације, али
један од основних разлога неуспеха
била је такозвана ‚куповина мачке у
џаку‘“, изјавила је директорка Тима
за регулаторну реформу у Националној алијанси за локални економски
развој Јелена Бојовић.
Најављујући да ће НАЛЕД и УСАИД
Пројекат одрживог локалног развоја
представити резултате и препоруке
прве студије случајева приватизације
у Србији, она је оценила да је тенденција била да се имовина продаје
без упознавања инвеститора са тим
шта купује, тако да инвеститори нису
тачно знали коју имовину купују, са
колико запослених располажу, која
количина производа стоји у магацину
и слично. Постоје и други очигледни
недостаци у процесу приватизације,
а као један од примера навела је да
ребалансом није предвиђена довољна количина средстава у буџету за
запослене који су вишак, а то отворено питање би требало да се реши
буџетом за наредну годину.
Говорећи о недостацима, Бојовићева је упозорила да је Законом о планирању и изградњи 2009. уведена
конверзија уз наплату која је оборена
на Уставном суду, тако да сада предузеће не зна шта купује.
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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

www.nsz.gov.rs

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

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011
Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700
Масарикова 31
тел. 015/361-700
Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Нови Сад

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

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

