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ГОДИШЊЕ ДО ПОСЛА 3.000
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ТЕМА БРОЈА - На евиденцији Националне службе 21.552 особе са инвалидитетом
(7.318 женa). Највећи проблем је неповољна квалификациона структура. У
буџетском фонду за запошљавање особа са инвалидитетом за идућу годину око 500
милиона динара
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Наслов није део еколошког позива, који иначе немали број европских послодаваца и финансијски подстиче,
већ уобичајено превозно средство за десетине житеља
Српске Црње, који бициклима свакодневно одлазе с друге стране државне међе, у Жомбољ. Наши људи раде у
немачком фабричком погону за израду компоненти за
аутомобилску индустрију. У кикиндским селима ближе граници са Румунијом недавно је објављен оглас
да фирме из те земље траже раднике. У Накову су се за
само три дана јавила 24 мештанина различитог образовања и старости, спремна да свакодневно иду у Румунију на посао.
Због чега је овај радни правац, о коме пишемо на
нашој страни Лакше до посла - важан: Румунија као и
друге чланице ЕУ има могућност да обезбеди посао за
раднике из суседних земаља које нису чланице ЕУ. Румунска квота је око 5.500 радника из комшијске Србије,
Украјине и Молдавије. Није неопходно веће познавање
географије, па знати да се Србија граничи и са Мађарском и Бугарском, које такође имају подигнуту рампу за
одређени број страних радника нечланица ЕУ. Ту шансу
би требало искористити, што наравно не зависи од оних
који возе бицикл.
У Србији живи између 700.000 и 800.000 особа са
инвалидитетом. На евиденцији Националне службе су
21.552 особе са инвалидитетом, о чему пишемо у нашој
Теми броја. Највећи проблем је неповољна квалификациона структура, која се директно одражава на њихово
запошљавање. Само 4,66 одсто пријављених на евиденцију незапослених има завршену вишу школу или факултет, док је 43,41 одсто особа са инвалидитетом без
стручних квалификација. Међутим, управо захваљујући
новим законским прописима, годишње се запошљава
преко 3.000 особа са инвалидитетом. Раније је тај број
био и до десет пута мањи: око 300 до 400 годишње.
Изјаву да би уредбу о забрани запошљавања требало што пре променити није изустио неки синдикални
лидер већ Кори Удовички, потпредседница Владе Србије и министарка државне управе. Било би брзоплето
схватити да је то позив за скидање катанца за запошљавање у јавном сектору, већ моделирање флексибилнијег
система, који ће омогућити да буду попуњена места од
највеће важности, како се не би десило да имамо дом
здравља или клинику, а у њима немамо лекаре.
У Русији други проблем. Вишак и клиника и лекара. Најмање 5.000 белих мантила протестовало је
последњег дана новембра у Москви. Демонстранти су
изразили протест због актуелне реформе здравства у
главном граду, због које би чак 10.000 лекара могло остати без посла, док би до почетка наредне године било
затворено 28 болница и клиника. О томе на нашој страни
Горе – Доле, уз занимљиву информацију из Словеније:
За рад студената и ученика преко студентских сервиса у Словенији убудуће ће се издвајати и доприноси за
пензијско и здравствено осигурање. Послодавци ће за
студентски рад плаћати допринос за пензијско осигурање од 8,85 одсто, а студенти и ученици додатних 15,5
процената. До сада се на студентски рад плаћала само
концесијска такса, у укупној висини од 25 одсто. Иначе,
словеначка влада је продужила и важење мера стимулације послодаваца који редовно запошљавају младе, на
основу којих је у последњих годину дана посао добило
2.500 особа.
Милош Чолић

ПРИВРЕДА Кори Удовички, потпредседница Владе Србије и министарка државне управе, о забрани
запошљавања

УРЕДБУ ШТО ПРЕ ПРОМЕНИТИ

Ради се на припреми система који ће омогућити да свако распореди посао тако да буду
попуњена места од највеће важности

К

ори Удовички је прецизирала да се уз нови буџет ради на припреми система који ће бити флексибилнији, у смислу да
ограничи укупно запошљавање, али да омогући да свако у оквиру својих надлежности распореди посао тако да буду
попуњена места од највеће важности.
„Влада је одлучна да се квалитетом избори са партијским запошљавањем“, рекла је Удовички и најавила да ће
министарски тим стати на крај партијском запошљавању. Министарка је истакла да измене Закона о државним службеницима обавезују да запослени на положају буду постављени кроз конкурс и одабрани искључиво квалификовани и квалитетни
кадрови.

Додела уговора и потписивање споразума у Сврљигу

ПРИОРИТЕТ ЗАПОШЉАВАЊЕ

За запошљавање Општина Сврљиг издвојила осам милиона динара. Седам милиона
намењено програму стручне праксе, а један милион за јавне радове

Уговоре свечано уручио Драган Сикимић, заменик директора НСЗ

П

очетком децембра, у свечаној сали Општине Сврљиг,
додељени су уговори корисницима програма и мера
активне политике запошљавања са територије ове
општине, финансирани средствима Националне
службе за запошљавање. Уговоре је свечано уручио Драган
Сикимић, заменик директора НСЗ.
Програмима и мерама активне политике запошљавања,
укупне вредности 2,35 милиона динара, ове године у Сврљигу је обухваћено 12 лица. Додељена су 4 уговора за 8 лица по
програму јавних радова за особе са инвалидитетом, 2 уговора за 3 лица по програму стручне праксе за особе са инва-

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

У НОВОМ САДУ – 11. децембра
Филијала Нови Сад НСЗ и Град Нови Сад позивају незапослена лица на Сајам запошљавања, који ће бити одржан у
четвртак, 11. децембра, од 10 до 15 часова, у Западном холу
„Спенса“. На сајму ће бити организовани директни контакти
послодаваца и незапослених.

лидитетом и 1 уговор по програму
самозапошљавања.
„Сврљиг је општина која нема
вишак упослених радника у јавном
сектору. Нисмо кредитно задужена
општина, тако да смо буквално лидер у спровођењу овог програма.
Сврљиг је једна од ретких општина
која одређена средства за ову намену није преусмерила за нешто друго, већ за оно за шта су планирана на
почетку године - за запошљавање“,
истакла је председница Општине
Сврљиг Јелена Трифуновић.
„Имајућу у виду издвојена
средства и број становника, можемо
рећи да су у питању значајна средства, што значи да Општина Сврљиг
препознаје запошљавање као један
од приоритета и верујем да ће се ова
издвајања средстава на крају одразити у конкретним радним местима
и смањењу стопе незапослености“,
рекао је заменик директора НСЗ
Драган Сикимић.

Сајам запошљавања
у Земуну – 11. децембра

ПОСАО ЗА 180 РАДНИКА
Национална служба за запошљавање у сарадњи са
Општином Земун 11. децембра организује Сајам запошљавања, у Дому ваздухопловства у Земуну, на коме ће
25 послодаваца понудити око 180 слободних радних места. Прилику да пронађу посао имаће лекари специјалисти,
медицинске сестре и техничари, физиотерапеути, неговатељице, социјални радници, инжењери информатике,
грађевинарства, машинства и саобраћаја. Посао ће бити
понуђен и професорима страних језика, менаџерима различитих специјалности, програмерима, тесарима, графичким дизајнерима, монтажерима, кројачима, пегларима,
точиоцима нафтних деривата, возачима камиона, продавцима, куварима, конобарима, шанкерима, радницима
обезбеђења, магационерима...

ДРУШТВО Сваке године Србију напусти око 32.000 људи

МИГРАНТИ СВЕ МЛАЂИ И
ОБРАЗОВАНИЈИ

Лекарска комора Србије прошле године издала је око 850 сертификата лекарима за конкурисање
за посао у иностранству. На Малти плата анестезиолога је најмање 3.000 евра, а у Србији од 67.000
динара. Након пријема у ЕУ из Србије креће нови емиграциони талас
„Сваке године Србију напусти
око 32.000 људи,
од чега у Немачку
оде око 9.000 наших држављана“,
рекла је директорка Канцеларије Владе Србије
за сарадњу са
дијаспором и Србима у региону Славка Драшковић. Поједине статистике, међутим, показују да је трбухом за крухом
у протеклих десетак година из Србије отишло преко 100
хиљада људи. Мигранти су последњих година све млађи и
образованији, а тачан број лекара који су отишли из Србије
није познат, мада се у медијима провлачи бројка од чак 500
специјалиста који су се само ове године одселили.
Разлози за одлазак
Лекарска комора Србије прошле године издала је око 850
сертификата лекарима за конкурисање за посао у иностранству. Из здравства одлазе лекари свих профила, али највише
они којих ни у Србији нема довољно - анестезиолози, радиолози и патолози. На Малти, где је доста наших лекара, плата анестезиолога је најмање 3.000 евра, а у Србији од 67.000
динара.
У Удружењу медицинских сестара, техничара и бабица
кажу да од када се и ЕУ отворила за овај кадар, сестре све
масовније пакују кофере. Основна плата медицинске сестре
у државном здравству је свега 33.000 динара.
Анализирајући образовни профил наших емиграната у
последњој половини века, Владимир Никитовић, истраживач Института друштвених наука, каже да су седамдесетих и
осамдесетих година из Србије углавном одлазили полуобразовани и необразовани грађани, претежно из источне Србије.
„У периоду од 1960. до 1980. већина емиграната била је
ниског образовања и одлазила је у иностранство углавном
преко међународних билатералних споразума о запошљавању. Интелектуална емиграција одлази из Србије почетком
осамдесетих, када је почела информатичка револуција, а деведесетих година емигрантски талас достигао је интензитет
цунамија. Млади су почели да се исељавају и у земље које
раније нису биле толико интересантне - Канаду, Аустралију
и Нови Зеланд. Када је реч о европским земљама, скорија
емиграција високообразованих из Србије углавном је усмерена ка Великој Британији, будући да је енглески језик
најраспрострањенији страни језик међу младима у Србији.
Међутим, Италија, као најпопуларније ново одредиште, и
даље је углавном привлачна особама које имају средње (посебно средње медицинско) или основно образовање. Због постојећих, добро развијених миграционих мрежа из ранијих
периода, Немачка, Аустрија, Швајцарска и Шведска и даље
су интересантне за особе нижег или средњег образовања, а
српски држављани који мигрирају у Русију, западну Азију и
афричке земље углавном су ангажовани у грађевинарству“,
објашњава Владимир Никитовић.
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Процењујући утицај миграција на образовни профил
нације, Никитовић констатује да у Србији тек свака 15 особа
има факултетску диплому, због чега одлазак младих интелектуалаца има поражавајући ефекат. Изражава бојазан да
ће након пријема у ЕУ из Србије доћи до новог емиграционог
таласа и да ће сваке године одлазити између 20.000 и 25.000
младих и образованих људи.
Повратници о повратку
Јована Ружичић (31) отишла је у Америку као гимназијалка, да научи језик. На Флориди је прво добила матурску
диплому, па захваљујући стипендији и две факултетске - за
новинарство и психологију. На крају је магистрирала односе с јавношћу на Мичиген стејт универзитету. Иако су њени
вршњаци жудели за остварењем америчког сна, она се вратила у своју земљу, у нади да ће овде ипак успети да оствари
српски сан. Није успела да нострификује ниједну диплому,
углавном ради за приватне фирме и једном месечно одлази
на састанке групе која се зове „Повратници”.
„Вратила сам се, јер желим да живим у Србији. Нигде
није идеално, где год да се налазиш мораш нешто да жртвујеш да би нешто друго добио и ја сам на крају те животне једначине ипак одлучила да мој избор буде моја земља“,
прича Јована која тренутно ради као консултант за односе с
јавношћу.
Повратници углавном раде у приватним фирмама, јер
су врата државних фирми за њих затворена, пре свега због
тога што не успевају да нострификују дипломе.
Колико је тачно наших научника у иностранству нико
не зна поуздано. Податке покушава да прикупи Министар-

Статистика о повратку емиграната сведочи да
се у земљу порекла годишње враћа 20.000, углавном старијих људи, који су отишли у пензију
ство просвете и науке, које има регистар српских научника
у иностранству (nasiusvetu@nauka.gov.rs). Летимичан поглед
на ову базу говори да је већина научника у САД, Канади,
Немачкој, Великој Британији, Јапану, а има их и на Новом
Зеланду, у Аустралији... Статистика о повратку емиграната
сведочи да се у земљу порекла годишње враћа 20.000, углавном старијих људи, који су отишли у пензију и чијим наследницима не пада на памет да се врате у Србију. Највећи број
пензионера враћа се из Немачке и Аустрије.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ГОРЕ - ДОЛЕ Протест против отпуштања лекара и
затварања болница у Москви

ПРОТЕСТ

БЕЛИХ МАНТИЛА

Реформом здравства чак 10.000 лекара могло би да
остане без посла. Очекује се затварање 28 болница и
клиника
Најмање 5.000 људи је последњег дана новембра у Москви протестовало против планова о отпуштању више хиљада
лекара и затварању болница у руској престоници из економских разлога. Демонстранти су се окупили упркос изузетној
хладноћи, како би изразили протест због актуелне реформе
здравства у главном граду, због које би чак 10.000 лекара
могло остати без посла, док би до почетка наредне године
било затворено 28 болница и клиника, преноси АП.
Демонстрације су уследиле након протеста лекара раније овог месеца, што је први социјални протест у Русији за

десет година. Притисак на буџет Русије је појачан, пошто руска економија трпи због ниских цена нафте, пада вредности
националне валуте и западних санкција уведених због њене
улоге у конфликту на истоку Украјине.
Демонстранти су носили транспаренте са натписима:
„Штедите новац на рату, а не на лекарима“. Руске власти бране реформу као неопходан корак ради модернизације застарелог здравственог система из совјетске ере и наводе да је
неопходно затворити болнице које нису ефикасне, преноси
АП.

Рад преко студентских сервиса у Словенији

И ЗА УЧЕНИКЕ ДОПРИНОСИ ЗА ПИО
За рад студената и ученика преко студентских сервиса у Словенији ће се убудуће издвајати и доприноси за пензијско и
здравствено осигурање. То је одређено новим правилима споразума који су потписали представници владе и студентских
организација. Послодавци ће за студентски рад плаћати допринос за пензијско осигурање од 8,85 одсто, а студенти и ученици додатних 15,5 процената, али ће и даље такав облик рада за послодавце остати међу најјефтинијима.
Премијер Миро Церар споразум види као велики корак у регулисању повременог рада студената и доказ да се могу
склапати међугенерацијски договори. До сада се на студентски рад плаћала само концесијска такса, у укупној висини од
25 одсто, преноси агенција „Хина“.
Словеначка влада је продужила и важење мера стимулације послодаваца који редовно запошљавају младе, на основу
којих је у последњих годину дана посао добило 2.500 особа.

ЦРНА ГОРА

ЗА БАНКАРЕ ОТПРЕМНИНЕ
ПРЕПОЛОВЉЕНЕ

В

ласници банака у Црној Гори јединствени су у
ставу да суспендују грански колективни уговор
(ГКУ) који је до сада важио за запослене у банкарском сектору, чиме ће се отпремнине за запослене
који буду проглашени технолошким вишком - преполовити.
Уместо досадашњих отпремнина које су износиле од 24
до 36 личних или просечних доходака, у зависности од тога
како је запосленом одговарало, радници ће добијати 12 до
максимално 18 просечних нето зарада код послодавца, преноси подгорички „Дан“.
Председница Синдиката банака Лидија Пејовић каже
да су преговори о изменама и допунама ГКУ за банке и друге финансијске организације отпочели још марта 2013.
„У понуди коју смо добили од Удружења послодаваца за
измене и допуне ГКУ ни у једном случају није задржан постојећи обим права, а камоли унапређен, нити је прихваћен
било који предлог који би водио већој и бољој правној заштити запослених“, рекла је Пејовићева и додала да није реч о
социјалном дијалогу или о колективном преговарању, већ о
наредби - узми или остави.
Бесплатна публикација о запошљавању

Францускиње неспокојно одлазе у пензију

НЕРАВНОПРАВНОСТ
У ЧЕКУ

Францускиње су за исти посао шест одсто мање плаћене од Француза, подаци су француског завода за статистику
(Insee). Разлика у примањима постаје још драстичнија током
одласка у пензију, јер према подацима из 2008. године, просечна месечна пензија Францускиње износила је 833 евра,
а Француза 1.743 евра, преноси француски лист „Схаланж“.
Ако се у износ пензија урачуна и износ које добијају после смрти мужа, пензија Францускиње износи 64 одсто пензије Француза. Просечна нето пензија Францускиње је често
недовољна за пристојан живот, посебно када се има у виду да
старачки дом у просеку кошта 1.857 евра месечно.
Разлика између примања жена и мушкараца се смањује,
али процењује се да ће разлика од 20 одсто у корист мушкараца бити задржана све до 2040. Францускиње у просеку живе шест година дуже од Француза, тако да би, према
оцени банке HSBC, требало најмање 11 година пре одласка у
пензију да штеде како би себи обезбедиле пристојан пензионерски живот. Францускиње, упркос томе, у просеку штеде
63 евра месечно за пензионерске дане, а мушкарци 110 евра.
10.12.2014. | Број 599 |
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ТЕМА БРОЈА У Србији живи између 700.000 и 800.000 особа са инвалидитетом

ГОДИШЊЕ ДО ПОСЛА 3.000 ЉУДИ
На евиденцији Националне службе су 21.552 особе са инвалидитетом. Највећи проблем
је неповољна квалификациона структура, која се директно одражава на њихово
запошљавање. Захваљујући новим законским прописима запошљава се преко 3.000 ОСИ
годишње, док је раније тај број био и 10 пута мањи

П

ретпоставља се да особе са инвалидитетом у нашој
земљи чине око 10 одсто популације, док око 25 процената становништва додирује неки вид инвалидитета ближњих. Међутим, мали број тражи посао,
о чему говори и податак да их је на евиденцији НСЗ 21.552
(7.318 жена).
„Базу података о особама које живе са неким видом инвалидитета немамо, али смо покренули њену израду. Посао
је започет и имаћемо податке до краја године. Циљ је да се
начини нека врста социјалне карте, где ће бити не само подаци о броју, већ целокупном статусу сваке особе, од тога
да ли ради, да ли прима неку надокнаду од државе, да ли
је запослена и какав је њен статус када је у питању образовање“, рекао је помоћник министра за рад Владимир Пешић, поводом Међународног дана особа са инвалидитетом и

Чак 43,41 одсто особа са инвалидитетом
без стручних квалификација
нагласио да њихов положај у Србији није на завидном нивоу,
али да се држава труди да унапреди и помогне њихово веће
укључивање у све аспекте друштвеног живота.
„Закон о запошљавању особа са инвалидитетом дао је
одређене резултате. На терену видимо да је један од про-

блема образовање - уколико особа није довољно образована
мање су шансе да буде негде запослена, а без запослења нема
комплетне инклузије, па ћемо на томе сви заједно радити“,

3. децембар
Међународни дан особа са инвалидитетом, 3. децембар,
обележава се од 1992. године, када је Генерална скупштина УН усвојила резолуцију којом се све земље позивају на
обележавање овог дана, с циљем да се унапреди и омогући особама са инвалидитетом једнако уживање људских
права и равноправно учешће у друштву. Процене су да приближно 15 одсто светске популације живи са неким обликом инвалидитета. И у Србији је овај дан обележен низом
активности, чији је циљ да се истакне неопходност инклузије особа са инвалидитетом.
рекао је Пешић и навео да ће се до краја године у скупштинској процедури наћи два закона, један о употреби знаковног
језика, док се други односи на кретање слепих и слабовидих
особа уз помоћ пса водича.
Све је већи број занимања која особе са инвалидитетом
могу несметано да обављају, као и могућности за адаптацију

Изложба
Министар за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Александар Вулин отворио је изложбу уметничких
радова особа са инвалидитетеом и том приликом рекао да
то министарство и влада нису смањили ни један једини динар у било ком опсегу права особа са инвалидитетом. Вилин
је рекао да није било смањења ни надокнада, али ни дотација које се дају удружењима.
„У складу са планом обезбедили смо редовно финансирање 22 покрајинске и 11 републичких организација особа са инвалидитетом. За њихово редовно функционисање
обезбедили смо 223 милиона динара“, рекао је Вулин.
„Квалитет једног друштва се мери према томе како се
то друштво односи према својим најслабијим члановима.
Особе са инвалидитетом припадају најрањивијој групи,
али они нису невидљиви, они су пуноправан и важан део
овог друштва који и те како може да допринесе. Они нису
на терету друштва, они су део друштва. Имају своје посебне
потребе и ми као организована људска заједница те потребе треба да препознамо и максимално помогнемо да буду
задовољене“, рекао је Вулин.
Изложбу радова особа са инвалидитетом, заједно са
Вулином, отворили су председник Националне организације особа са инвалидитетом Србије Милан Стошић и извршна директорка те организације Иванка Јовановић.
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У буџетском фонду за запошљавање особа са
инвалидитетом за идућу годину око 500 милиона динара
радних места. Међутим, препреке и проблеми у запошљавању особа са инвалидитетом и даље постоје, али је битно
нагласити да су уложени значајни напори да се исти отклоне.
Највећи проблем је неповољна квалификациона структура,
која се директно одражава на њихово запошљавање. Наиме,
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Проблем може настати приликом захтева послодаваца у погледу обезбеђивања одговарајућих кадрова, нарочито у оквиру високог образовања. Из тих разлога особе са
инвалидитеом су у оквиру Националне службе препознате
као посебно угрожена група незапослених, при чему угроженост значи ризик од маргинализације на тржишту рада и
социјалног искључивања.
Основни концепт Националне службе за запошљавање
у раду са особама са инвалидитетом је усмерен на обезбеђивање услова за њихово равноправно укључивање на
отворено тржиште рада и афирмацију једнаких могућности

У Пожеги обележен Међународни дан ОСИ
У организацији Друштва за церебралну парализу, дечију
парализу и плегије општине Пожега, Културног центра Пожега и Пољопривредне школе „Љубо Мићић“, одржана je
продајна изложба сувенира, честитки и одевних предмета
насталих на радионицама чланова Друштва, као и изложба
цртежа и слика деце и омладине са сметњама у развоју.
Друштво за церебралну парализу, дечију парализу и плегије општине Пожега овим изложбама већ традиционално
обележава 3. децембар, Међународни дан особа са инвалидитетом. Радови чланова изложени су у Градској галерији у
Пожеги, а сав приход од продаје сувенира искористиће се
за куповину репроматеријала.
Ужичка филијала НСЗ годинама успешно сарађује са
Друштвом за церебралну парализу. Ове године је преко
програма јавног рада „Особе са инвалидитетом - особама
са инвалидитетом - помоћ у кући“, у Друштву ангажовано
осам ОСИ са евиденције незапослених у Пожеги. Они ће у
току шест месеци пружати услуге неге, надзора и помоћи
у свакодневним активностима болесним особама којима је
породична подршка недовољна или није на располагању.
Тиме се постиже вишеструки друштвени интерес, а то је
радна ангажованост особа са инвалидитетом и њихово
укључивање у активан рад, али и наставак већ устаљеног
сервиса помоћи другим особама са инвалидитетом које
нису у стању да живе самостално.
На евиденцији незапослених у Пожеги тренутно је 38
ОСИ. Чак 40% има преко 50 година, што указује на изузетно неповољну старосну структуру. Највећи број има средњу
стручну спрему.
„Питање запошљавања особа са инвалидитетом је веома
важно, јер је запосленост њихова интеграција у друштво
и социјализација. НСЗ је социјално одговорна установа и
подржава особе са инвалидитетом у њиховој активацији,
као и послодавце који запошљавају особе са инвалидитетом. Бројне су мере које се спроводе у циљу смањења незапослености ОСИ - субвенције за отварање нових радних
места, обуке за потребе тржишта рада, јавни радови, субвенције зарада за ОСИ без радног искуства, рефундација
трошкова подршке ОСИ које се запошљавају под посебним
условима, стручна пракса... Национална служба за запошљавање ће увек показати најбољу вољу за пројекте који
утичу на побољшање положаја и смањење незапослености
особа са инвалидитетом“, истакла је Зорица Милошевић,
директорка ужичке филијале НСЗ.
Б.Терзић
43,41 одсто је без стручних квалификација, 51 проценат је са
средњом стручном спремом, а само 4,66 одсто пријављених
на евиденцију незапослених има завршену вишу школу или
факултет. У Војводини чак преко 50 процената особа са инвалидитетом нема средње образовање.
Бесплатна публикација о запошљавању

Дискриминација и даље присутна
Широм света хиљаде особа са инвалидитетом и даље
живи у неодговарајућим условима и неправедно одвојени
од заједнице. Уз озбиљан недостатак или потпуно одсуство
сервиса у локалној заједници, у многим европским земљама небројено много особа са инвалидитетом нема приступ
квалитетним алтернативама за институционално збрињавање.
Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић истакла је да су особе са инвалидитетом
и даље изложене дискриминацији, иако је Србија постигла
напредак у законској регулативи у области заштите њихових права.
у запошљавању. Особе са инвалидитетом су укључене у све
програме које спроводи Национална служба, а с обзиром на
баријере на које наилазе имају и приоритет.
„Особе са инвалидитетом су теже запошљиве и свакако да Национална служба посебну пажњу посвећује њима,
будући да имамо посебан буџетски фонд којим се стимулише њихово запошљавање“, изјавио је директор Националне
службе за запошљавање Зоран Мартиновић. Он је навео

Само 4,66 одсто пријављених на евиденцију
незапослених има завршену вишу школу или
факултет
да је нацртом финансијског плана НСЗ предвиђено да у
буџетском фонду за запошљавање особа са инвалидитетом
за идућу годину буде одобрен износ од око 500 милиона динара, слично као и ове године. У овој години око 519 милиона
динара било је издвојено за програме запошљавања, што је
било довољно да се до краја године радно ангажује више од
2.000 особа, то јест да буде укључено у активне мере запошљавања: обуке за тржиште рада, стручне праксе, као и субвенције за зараде, покретање сопственог бизниса... Највећи
број, око 1.300 лица широм Србије, укључен је у програме јавних радова, а око 700 је укључено у обуке за тржиште рада.
„У оквиру НСЗ постоји посебан центар за рехабилитацију
особа са инвалидитетом, који се бави програмима и мерама
за ову категорију незапослених. Од 2010. године, захваљујући
новим законским прописима запошљава се преко 3.000 особа са инвалидитетом годишње, а у ранијем периоду било их
је 10 пута мање, око 300 до 400 годишње“, рекао је Мартиновић и додао да особе са инвалидитетом, у зависности од
степена радне способности, проналазе послове у различитим
областима, али да најлакше могу да дођу до посла у администрацији. Подсетио је да послодавци који желе да запосле
особу са инвалидитетом могу да очекују и подршку НСЗ кроз
субвенције за опремање радних места и посебна средства за
рад или прилаз радном месту.
Александра Бачевић
10.12.2014. | Број 599 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Румунске фирме нуде
посао Кикинђанима

БИЦИКЛОМ ДО
ПОСЛА
Послодавцима је потребна радна снага,
јер румунски радници након обуке одлазе
да раде за већу плату у земље Западне
Европе. Неколико десетина житеља Српске
Црње бициклима свакодневно одлази у пет
километара удаљени Жомбољ

У кикиндским селима ближе граници са Румунијом
објављен је оглас да фирме из ове земље траже раднике.
Оглас је одмах привукао велику пажњу, јер је на евиденцији незапослених у Кикинди око 6.000 људи. У Накову, где
је почетком овог месеца отворен трајни гранични прелаз
са Румунијом, за само три дана јавила су се 24 мештанина
различитог образовања и година старости, спремна да свакодневно иду у Румунију на посао, пише „Блиц“.
У пограничном подручју углавном раде немачке и италијанске фирме, па је послодавцима увек потребна радна
снага, јер румунски радници након обуке одлазе да раде за

много већу плату у земље Западне Европе.
„Из Општине Кикинда смо обавештени да почнемо да
прикупљамо податке колико је људи и којих занимања заинтересовано за рад у суседној земљи. Међу 24 пријављена
су и двоје високообразованих, економиста и архитекта. Остали су занатлије, месари, бравари, зидари, радници металске
струке, а има и неквалификованих“, кажу у МЗ Наково.
„У огласу није прецизирано које послове би наши грађани радили у суседству. Наведено је само да је обезбеђен свакодневни превоз. Ипак, запошљавање у Румунији неће бити

Стопа незапослености око шест процената
У Румунији је стопа незапослености око шест процената и
још се не зна прецизно колике су и какве потребе за радном
снагом. У западне земље, због више зараде и боље свеукупне перспективе, последњих година отишли су бројни
стручњаци, али и квалитетна квалификована радна снага.
Углавном страни бизнисмени, који су преузели индустријске
капацитете, суочени с тим проблемом спремни су да из Србије увезу одговарајућу радну замену.
У Темишвару је стопа незапослености само три одсто. У
граду са око 400.000 становника и поред економске кризе
ради се и гради. Додуше, не у ранијем обиму, али у довољној
мери да мањка мајстора и физикалаца. Тамошњи власници
грађевинских фирми напомињу да би радо прихватили наше
зидаре и остале грађевинце, додајући да би били нешто
боље плаћени него у Србији.
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Скочиле цене некретнина
Страни инвеститори који су у Румунију дошли због јефтине радне снаге сада увозе раднике. Већ неколико година
фирма из Португалије са седиштем у околини румунског
Доробантија свакодневно у пречнику од стотину километара скупља радну снагу. На десетине хиљада Мађара хрли
сваког дана у погранична места у Румунији да заради бар
мађарски минималац. У Доробантију, неколико километара
од мађарске границе, некретнине су достигле астрономске
цене. С друге стране границе, у мађарској Батоњи, где живи
велики број Срба, до пре неколико година кућа се могла
купити за неколико хиљада евра. Сада Румуни прелазе у
Мађарску, купују куће и свакодневно из Мађарске путују у
своју земљу на посао.
брзо, јер претходно споразуме о сарадњи треба да закључе
службе за запошљавање, пограничне полиције и царине
две земље. Потребна је сарадња званичних институција две
земље, како би се прецизно одредили услови за посао наших
људи у Румунији. Свакако треба да искористимо шансу, јер
Румунија као чланица ЕУ има могућност да обезбеђује посао
за око 5.500 радника из суседних земаља које нису чланице
ЕУ, а то су Србија, Украјина и Молдавија. Послодавци су обавезни да организују превоз без виза, само уз проверу списка
радника који путују“, објашњава начелник Севернобанатског
округа Владимир Илић.
Саша Танацков, секретар Секретаријата за локални

Румунија као чланица ЕУ има могућност
да обезбеди посао за око 5.500 радника
из суседних земаља које нису чланице ЕУ,
а то су Србија, Украјина и Молдавија
економски развој Кикинде, каже да државне институције
две земље још нису дефинисале услове ангажовања наших
радника.
„Договорили смо разговоре са представницима неколико фирми у Румунији које раде у пограничној зони и до краја
ове године можда ће бити познати конкретнији услови“, каже
Танацков.
Ухлебљење у Темишвару и околини за сада је пронашао
мањи број наших држављана. Тек неколико десетина житеља
Српске Црње бициклима свакодневно одлази у пет километара удаљени Жомбољ с друге стране државне међе. Наши
људи раде у немачком фабричком погону за израду компоненти за потребе аутомобилске индустрије. Плата им је од
300 до 400 евра. Црњани су, када је о радном ангажману у
Румунији реч, у предности у односу на остале Банаћане, јер
им је гранични прелаз у њиховом месту.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

У ОВОМ БРОЈУ

518

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

10.12.2014. | Број 599 |

9

Администрација и управа

Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник
РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09
и 99/14) и члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у државним органима - пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), директор Управе за трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9
II Радна места која се попуњавају:

ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО
1) Референт - благајник, експозитура Мионица
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
платног промета - проверава усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Мионица, Војводе Мишића 52.

ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ
2) Референт - благајник, експозитура Прешево
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.

усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
VI Место рада: Параћин, Београдска бб

5) Референт - благајник, експозитура Ћуприја
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
платног промета - проверава усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
VII Место рада: Ћуприја, Лоле Рибара 1

ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ
6) Референт - благајник
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
платног промета - проверава усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
VIII Место рада: Крагујевац, Бранка Радичевића 16а

ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ
7) Референт - евидентичар у контроли, експозитура Ћићевац
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система и регистрације пољопривредних газдинстава - проверава
усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
платног промета - проверава усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

IX Место рада: Ћићевац, Карађорђева бб

IV Место рада: Прешево, Маршала Тита 42

УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.

ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР
3) Референт - евидентичар у контроли, експозитура Кладово
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система и регистрације пољопривредних газдинстава - проверава
усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
V Место рада: Кладово, 22. септембра 14

ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА
4) Референт - евидентичар у контроли, експозитура Параћин
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система и регистрације пољопривредних газдинстава - проверава
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8) Референт - благајник, експозитура Ћићевац
1 извршилац

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
платног промета - проверава усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
X Место рада: Ћићевац, Карађорђева бб

ФИЛИЈАЛА НИШ
9) Референт - евидентичар у контроли, експозитура Ражањ
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система и регистрације пољопривредних газдинстава - проверава
усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
XI Место рада: Ражањ, Партизанска бб
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10) Референт - благајник, експозитура Сврљиг
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
платног промета - проверава усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
XII Место рада: Сврљиг, Хаџићева 21

ФИЛИЈАЛА ПИРОТ
11) Референт - евидентичар у контроли, експозитура
Димитровград
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система и регистрације пољопривредних газдинстава - проверава
усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
XIII Место рада: Димитровград, Балканска 51

ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
12) Референт - благајник, експозитура Жагубица
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
платног промета - проверава усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
XIV Место рада: Жагубица, Маршала Тита 16

ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ
13) Референт - благајник
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
платног промета - проверава усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
XV Место рада: Прокупље, Српске дивизије 6

14) Референт - благајник, експозитура Блаце
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
платног промета - проверава усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
XVI Место рада: Блаце, Краља Петра I 127

ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО
15) Референт - благајник, Одељење за јавна плаћања и
фискалну статистику
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
платног промета - проверава усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
XVII Место рада: Смедерево, Његошева 8

ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК
16) Референт - евидентичар у контроли, експозитура Лучани
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система и регистрације пољопривредних газдинстава - проверава
усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
XVIII Место рада: Лучани, ЈНА - Центар ламела бр. 2

ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ
17) Референт - радно место за вођење и контролу буџетских
евиденција, Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - проверава усмено.
XIX Место рада: Шабац, Карађорђева 2

18) Референт - благајник, експозитура Коцељева
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
платног промета - проверава усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
XX Место рада: Коцељева, Дишанова 35

ФИЛИЈАЛА НОВИ САД
19) Референт - радно место за вођење и контролу буџетских
евиденција, Одсек за фискалну статистику
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - проверава усмено.
XXI Место рада: Нови Сад, Модене 7

20) Референт - радно место за опште послове, Одсек за
оперативне послове
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
канцеларијског пословања - проверава усмено; познавање рада на рачунару
- проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - проверава усмено.
XXII Место рада: Нови Сад, Модене 7
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ФИЛИЈАЛА КИКИНДА

21) Референт - радно место за подршку корисницима,
Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику
1 извршилац

26) Референт - благајник
1 извршилац

УСЛОВИ: средње образовање економског, техничког или друштвеног смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит,
познавање рада на рачунару и познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање области инсталирања, одржавања и администрирања системско - техничких компоненти информационог система, оперативних и других софтверских система, као и система за управљање базама
података - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - писмено (тестом); вештина комуникације
- усмено.
XXIII Место рада: Врбас, Палих бораца 18ц

ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ
22) Референт - радно место за вођење и контролу буџетских
евиденција, Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - проверава усмено.
XXIV Место рада: Вршац, Феликса Милекера 17

ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН
23) Референт - благајник
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
платног промета - проверава усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
XXV Место рада: Зрењанин, Трг републике 4

24) Референт - евидентичар у контроли, експозитура Сечањ
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система и регистрације пољопривредних газдинстава - проверава
усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
XXVI Место рада: Сечањ, Вожда Карађорђа бб

25) Референт - благајник, експозитура Сечањ
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
платног промета - проверава усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
платног промета - проверава усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
XXVIII Место рада: Кикинда, Трг српских добровољаца 34

ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО
27) Референт - евидентичар у контроли, експозитура
Алибунар
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
буџетског система и регистрације пољопривредних газдинстава - проверава
усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
XXIX Место рада: Алибунар, Жарка Зрењанина 3

ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА
28) Референт - благајник, Одељење за јавна плаћања
1 извршилац
УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област
платног промета - проверава усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
XXX Место рада: Суботица, Бориса Кидрича 5
XXXI Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Управа за трезор, Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс“.
XXXII Лице које је задужено за давање обавештења: Дарко Алемпијевић, број телефона: 011/3202-317.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; 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.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком
радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство).

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера
оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће
се почев од 29. децембра 2014. године, са почетком у 09,00 часова, у
Београду, у просторијама Управе за трезор - Министарство финансија, Поп
Лукина 7-9.
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УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.

Администрација и управа
О тачном датуму и времену, учесници конкурса биће благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама.
Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе
изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у својим
пријавама.
Описе послова за сва радна места можете погледати на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.
НАПОМЕНЕ: За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа
о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен. Кандидати који конкуришу на
више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражена документа. Пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији овереној у општини или
суду, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве
биће одбачене.
Овај оглас објављује се на веб страници Министарства финансија - Управе за
трезор: www.trezor.gov.rs, на веб страници Службе за управљање кадровима:
www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, веб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
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.

БЕОГ РА Д
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Македонска 42
тел. 011/3220-721
Управно-правни послови
за рад у Одељењу за грађевинску инспекцију
УСЛОВИ: висока стручна спрема (четворогодишње студије) - правни факултет; 1 година радног искуства; да је кандидат држављанин Републике Србије;
да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затовора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Пријаве са потребним доказима подносе се Управи градске општине Стари
град, на наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања, а о пријавама ће се одлучити у року од 15 дана од дана истека рока оглашавања.

ВАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
14253 Осечина, Карађорђева 78
тел. 014/451-158, 451-130
Координатор за подршку локално-економском развоју Канцеларија за ЛЕР
на одређено време до 24 месеца
УСЛОВИ: Поред услова предвиђених у чл. 6 Закона о радним односима у
државним органима („Службени гласник РС“, бр.48/91, 66/91, 44/98, 49/99,
34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005), кандидат треба да
испуњава и следеће услове: висока стручна спрема, завршен економски
факултет, односно завршене основне академске студије у обиму од најмање
240 ЕСПБ у трајању од најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на
академским студијама првог и другог степена, стручни назив: дипломирани, са
назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области, са
најмање 3 године радног искуства, положен стручни испит.
Напомена: Општинска управа ће сносити трошкове превоза само за територију општине Осечина.

Стручни сарадник за послове комуналне инспекције
на одређено време до 24 месеца
УСЛОВИ: Поред услова предвиђених у чл. 6 Закона о радним односима у
државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99,
34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005), кандидат треба да
испуњава и следеће услове: висока стручна спрема - техничког смера, односно
завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у трајању

Бесплатна публикација о запошљавању

од најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама
првог и другог степена, стручни назив: дипломирани, са назнаком звања првог
степена академских студија из одговарајуће области, положен стручни испит.
Напомена: Општинска управа ће сносити трошкове превоза само за територију општине Осечина.

В РА ЊЕ
ЈАВНА БИБЛИОТЕКА
„БОРА СТАНКОВИЋ“
17500 Врање, 29. новембра бб
тел. 017/400-063
Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити кандидати који испуњавају следеће услове: да имају високо образовање у области друштвено-хуманистичких наука на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; три године радног искуства у култури, односно културним делатностима; да се против њега не води кривични
поступак, односно није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони
по службеној дужности. Конкурсна документација мора да садржи: пријаву на
конкурс са биографијом кандидата и подацима о стручности из делокруга рада
у култури, односно културним делатностима са прегледом остварених резултата, за које се прилажу адекватни докази; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); уверење о општој
здравственој способности; радну књижицу; потрвду надлежног органа о радном искуству у култури, односно културним делатностима; уверење надлежног органа да се против њега не води кривични поступак, односно да није
подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности
(не старије од три месеца). Докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији
овереној од стране надлежног органа. Програм рада и развоја библиотеке за
мандатни период именовања директора је обавезан, саставни део конкурсне
документације. Управни одбор оцењује и разматра само благовремене и потпуне пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве одбацују се
закључком Управног одбора. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са назнаком: „За јавни конкурс
- избор директора Јавне библиотеке „Бора Станковић“ у Врању“, подносе се
писменим путем, препорученом пошиљком или лично на адресу: Јавна библиотека „Бора Станковић“ у Врању, 17500 Врање, 29. новембра бб, сваког радног
дана, у времену од 08,00 до 14,00 часова. Пријаве на конкурс са наведеном
документацијом доставити у затвореној коверти. Изборни поступак спровешће
се увидом у податке из пријаве и увидом у документа достављена уз пријаву.
Управни одбор је дужан да у року од 30 дана од дана истека рока конкурса,
изврши избор кандидата који испуњава услове за избор и предлог достави
министру за културу. Министар за културу и информисање у Влади Републике
Србије именује директора Библиотеке на основу предлога Управног одбора
установе, уз сагласност руководиоца Народне библиотеке Републике Србије.
Напомена: Документа се достављају у оригиналу или као фотокопије оверене
код надлежног органа. Неблаговремене и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор неће разматрати.

ЈУ НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ
17500 Врање, Кнеза Милоша 26
тел. 017/422-367, 412-319
Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да поседује општу
здравствену способност, високо образовање у области друштвено-хуманистичких наука, на студијама другог степена (мастер академских студија, специјалистичких академских студија, специјалистичких струковних студија),
односно основне студије у трајању од најмање четири године или по плану
и програму за четворогодишње студије, најмање три године радног искуства,
да се против њега не води кривични поступак, односно да није подигнута
оптужница за кривична дела за које се гони по службеној дужности. Садржина пријаве: пријава на конкурс мора да садржи: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о
посебним областима знања. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: уз
пријаву на конкурс, кандидати за директора ЈУ Народни унивезитет подносе:
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплому о стручној спреми, докази којима се потврђују стручна знања и способности, доказ
да кандидат није под истрагом, да се против њега не води кривични поступак, односно да против њега није подигнута оптужница, доказ да кандидат
није осуђиван, кратак преглед биографских података. Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја установе, као саставни део
конкурсне документације (члан 36 став 2 Закона о култури РС, бр. 72/2009).
Пријава на конкурс подноси се на адресу: ЈУ Народни универзитет у Врању,
у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријава и
докази који се прилажу уз пријаву подносе се у писаном облику, препорученом
пошиљком или лично на адресу: ЈУ Народни универзитет, 17500 Врање, Кнеза
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Администрација и управа
Милоша 26, са назнаком: „За јавни конкурс - избор директора ЈУ Народни универзитет“. Управни одбор је дужан да у року од 30 дана од дана истека рока
из става IV овог конкурса изврши избор кандидата који испуњавају услове за
избор и предлог достави оснивачу. Оснивач именује директора установе на
основу предлога Управног одбора установе.
Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу
или у овереној фотокопији, као и непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ВРШАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЛА ЦРКВА
26340 Бела Црква, Милетићева 2
тел. 013/851-224
Буџетско рачуноводство, трезор и извештавање
на одређено време до завршетку рада на Пројекту
имплементације РИНО програма за аутоматску обраду вођења
буџетског рачуноводства, а најдуже две године
УСЛОВИ: средња стручна спрема - економског или друштвеног смера, познавање рада вођења буџетског рачуноводства на рачунару.

Администратор - програмер
на одређено време до завршетка рада на пројекту уношења
дупликата матичних књига у јединствени аутоматски систем
Републике Србије, а најдуже две године
УСЛОВИ: средња стручна спрема, познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Поред наведених услова у погледу стручне спреме, кандидат треба
да испуњава и опште услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има
општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас
доставити: уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе, лекарско
уверење доставља кандидат који је изабран, а доказе из казнене евиденције
прибавља Општинска управа Бела Црква. Пријаве са доказима о испуњавању
услова доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ЗАЈЕЧАР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
18230 Сокобања
Светог Саве 23
тел. 018/830-173
Инспектор наплате, порески инспектор и пореско
књиговодство
на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђеним чл. 6 Закона о радним односима
у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће услове: стечено
високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године - правног
смера, 3 године радног искуства, положен стручни испит за рад у органима
државне управе, познавање рада на рачунару. Уз пријаву на оглас са биографијом, кандидати су дужни да доставе и потребна документа у оригиналу или
у овереној фотокопији: диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о здравственом стању, уверење основног и вишег суда да против лица није покренута
истрага и да није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу, доказ о радном искуству. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
19000 Зајечар
Трг ослобођења 1
Начелник Одељења за урбанизам, грађевинске и комуналностамбене послове
у Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене
послове, на одређено време
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима и посебне услове прописане Правилником о
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унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској
управи Града Зајечара; 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 - грађевински факултет, 3 године радног
стажа и положен стручни испит. Уз пријаву на оглас, кандидат је обавезан да
поднесе следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење да је
држављанин Републике Србије, доказ о прописаној стручној спреми (оверена
фотокопија) и доказ о радном искуству. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Градска управа Града Зајечара,
Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас“ или предати лично у
Градском информативно-услужном центру Градске управе Зајечар.

Начелник Одељења за заједничке послове
у Одељењу за заједничке послове, на одређено време
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима и посебне услове прописане Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској
управи Града Зајечара; 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 - факултет друштвеног смера, војна академија, 3
године радног стажа и положен стручни испит. Уз пријаву на оглас, кандидат
је у обавези да поднесе следећа документа: извод из матичне књиге рођених,
уверење да је држављанин Републике Србије, доказ о прописаној стручној
спреми (оверена фотокопија) и доказ о радном искуству. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Градска
управа Града Зајечара, Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком: „За
оглас“ или предати лично у Градском информативно-услужном центру Градске
управе Зајечар.

Координатор центра
у Одељењу за општу управу, на одређено време
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима и посебне услове прописане Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској
управи Града Зајечара; 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 - факултет друштвеног смера, 3 године радног стажа и положен стручни испит. Уз пријаву на оглас, кандидат је у обавези да
поднесе следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење да је
држављанин Републике Србије, доказ о прописаној стручној спреми (оверена
фотокопија) и доказ о радном искуству. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Градска управа Града Зајечара,
Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас“ или предати лично у
Градском информативно-услужном центру Градске управе Зајечар.

Шеф Службе за информациони систем и комуникације
у Одељењу за заједничке послове, на одређено време
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима и посебне услове прописане Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској
управи Града Зајечара; 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 - технички факултет, 1 година радног стажа и положен стручни испит. Уз пријаву на оглас, кандидат је у обавези да
поднесе следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење да је
држављанин Републике Србије, доказ о прописаној стручној спреми (оверена
фотокопија) и доказ о радном искуству. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Градска управа Града Зајечара,
Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас“ или предати лично у
Градском информативно-услужном центру Градске управе Зајечар.

Послови за заштиту животне средине
на одређено време
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима и посебне услове прописане Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској
управи Града Зајечара; 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 - технолошки факултет, факултет заштите на раду,
1 година радног стажа и положен стручни испит. Уз пријаву на оглас, кандидат
је у обавези да поднесе следећа документа: извод из матичне књиге рођених,
уверење да је држављанин Републике Србије, доказ о прописаној стручној
спреми (оверена фотокопија) и доказ о радном искуству. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Градска
управа Града Зајечара, Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком: „За
оглас“ или предати лично у Градском информативно-услужном центру Градске
управе Зајечар.
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Администрација и управа
Овлашћено лице за слободан приступ информацијама од
јавног значаја
на одређено време
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима и посебне услове прописане Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској
управи Града Зајечара; високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске студије), односно студије у трајању од најмање три
године - први степен правног факултета, 1 година радног стажа и познавање
рада на рачунару. Уз пријаву на оглас, кандидат је у обавези да поднесе следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење да је држављанин Републике Србије, доказ о прописаној стручној спреми (оверена фотокопија) и доказ о радном искуству. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на адресу: Градска управа Града Зајечара, Трг
ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас“ или предати лично у
Градском информативно-услужном центру Градске управе Зајечар.

Послови пословног секретара
у Кабинету градоначелника, на одређено време
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима и посебне услове прописане Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској
управи Града Зајечара; средње образовање - гимназија, 1 година радног стажа и положен стручни испит. Уз пријаву на оглас, кандидат је у обавези да
поднесе следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење да је
држављанин Републике Србије, доказ о прописаној стручној спреми (оверена
фотокопија) и доказ о радном искуству. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Градска управа Града Зајечара,
Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас“ или предати лично у
Градском информативно-услужном центру Градске управе Зајечар.

Послови књиговодства основних средстава, канцеларијског и
промотивног материјала, послови фактурисања
у Одељењу за финансије, на одређено време
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима и посебне услове прописане Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској
управи Града Зајечара; средње образовање - ЦУО - економска школа, 1 година радног стажа и положен стручни испит. Уз пријаву на оглас, кандидат је у
обавези да поднесе следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење да је држављанин Републике Србије, доказ о прописаној стручној спреми
(оверена фотокопија) и доказ о радном искуству. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Градска управа Града
Зајечара, Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас“ или предати лично у Градском информативно-услужном центру Градске управе Зајечар.

Возач путничких возила
у Одељењу за заједничке послове, на одређено време
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима и посебне услове прописане Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској
управи Града Зајечара; КВ радник - возач. Уз пријаву на оглас, кандидат је у
обавези да поднесе следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење да је држављанин Републике Србије, доказ о прописаној стручној спреми
(оверена фотокопија) и доказ о радном искуству. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Градска управа Града
Зајечара, Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас“ или предати лично у Градском информативно-услужном центру Градске управе Зајечар.

СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
19000 Зајечар, Трг ослобођења 1
Технички послови за потребе Скупштине града Зајечара
на одређено време
УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним
органима, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове сагласно
Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Стручној служби за скупштинске послове Скупштине града Зајечара: III степен
стручне спреме, КВ радник и једна година радног стажа. Уз пријаву на оглас,
кандидати су у обавези да поднесу следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених, уверење да је кандидат држављанин Републике Србије (не
старије од 6 месеци), уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од шест
месеци), доказ о прописаној стручној спреми (оверен препис дипломе) и доказ
о радном стажу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу: Стручна служба за скупшинске послове Скупштине
града Зајечара, Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас“ или
предати лично пријемној канцеларији Градске управе Града Зајечара.
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ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
35210 Свилајнац, Светог Саве 102
Послови персоналне евиденције и координатора рада Интерресорне комисије
у Одељењу за општу управу и заједничке послове, на одређено време од 12
месеци због повећаног обима посла
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, високо образовање
стечено на студијама другог степена у области правних наука (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године - правни факултет, 1 година радног искуства са прописаном
стручном спремом, 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 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.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ДОО „ХРАСТ“
38218 Лепосавић, 24. новембар бб
Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII или VI степен, дрвопрерађивачког, економског и правног смера;
VII степен, шумарског факултета, дрвопрерађивачког смера, најмање 5 година радног искуства, да кандидат поседује организаторске способности и да
нема законске сметње за његово именовање. Уз пријаву доставити: диплому о
завршеној школи и потврду о радном стажу. Пријаве се достављају у року од
15 дана од дана објављивања. Непотпуне пријаве биће одбачене, а неблаговремено поднете неће се разматрати.

К РА ЉЕ ВО
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
„МАК-ДИ“ ДОО
36000 Краљево, Обилићева 13
тел. 036/311-995
е-mail: makdi.kv@gmail.com
Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред општих услова утврђених законом, кандидат за директора треба да испуњава и посебне услове: да има
високу, вишу или средњу стручну спрему - економског, правног, графичког
или другог смера; да има радног искуства најмање 4 године на руководећем
радном месту; да нема законске сметње за обављање послова са овлашћењима и одговорностима директора предузећа; да није осуђиван и да се против
њега не води истрага или поступак за дела против привреде или службене
дужности за коју су наступиле правне последице пресуде; пословни план за
наредне 4 године. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са одговарајућим доказима о испуњавању
услова доставити на адресу: „Мак-ди“ д.о.о. Обилићева 13 (локал 2), 36000
Краљево, са назнаком: „Не отварати“.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „РИБНИЦА“
36000 Краљево, Излетничка 2
тел. 036/375-757
Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат за директора треба да
испуњава следеће услове: најмање три године радног искуства у струци; да
поседује организаторске способности; да не поседује законске сметње за именовање директора. Конкурсна документација за избор кандидата за директора
треба да садржи: предлог програма рада и развоја Културног центра „Рибница“ Краљево за период од четири године; оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; оверену копију радне књижице или доказ
о радном искуству; биографију која мора да садржи елементе који доказују
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стручност из делокруга рада установе културе са кратким прегледом остварених резултата у раду; уверење основног или вишег суда да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична
дела која се гоне по службеној дужности - не старије од дана објављивања
конкурса; уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван (не старије
од дана објављивања огласа); уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (издат на новом
обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09); оверену копију личне карте; доказ о општој здравственој
способности - лекарско уверење (оригинал). Пријаве на конкурс подносе се
непосредно или поштом Управном одбору Културног центра „Рибница“ Краљево, на адресу: Културни центар „Рибница“, Излетничка 2, 36000 Краљево, са
назнаком: „Пријава на конкурс - не отварати“. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРАЉЕВО
36000 Краљево, Трг Светог Саве 1
тел. 036/317-560, 322-095
Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, један од факултета друштвених наука
или високо четворогодишње образовање стечено у програму друштвено-хуманистичких наука за студије другог степена у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05), најмање три године радног искуства у
области науке, културе, привреде и образовања, организаторске способности,
да не постије законске сметње за именовање директора. Конкурсна документација за избор кандидата за избор директора Историјског архива Краљево
треба да садржи: пријаву на конкурс са личним подацима и радном биографијом кандидата; предлог програма рада и развоја установе Историјски архив
Краљево; оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
оверену копију радне књижице или доказ о радном искуству; уверење основног и вишег суда да се против кандидата не води истрага и да против њега
није подигнута оптужница (не старије од дана објављивања конкурса) за кривична дела која се гоне по службеној дужности; уверење полицијске управе
да кандидат није осуђиван - не старије од дана објављивања конкурса; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених издат на новом
обрасцу, сходно Закону о матичним књигама („Сл. гласник РС“, бр. 20/2009);
фотокопију личне карте. Доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење (након избора). Пријаве на конкурс подносе се непосредно или
поштом Управном одбору Историјског архива Краљево, на адресу: Историјски
архив Краљево, Трг Светог Саве 1, 36000 Краљево, са назнаком: „Пријава на
конкурс - не отварати“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања
Крушевачка 17
Извршилац на пословима инспектора канцеларијске контроле
у Одељењу за финансије, локалне јавне приходе и привреду
Општинске управе Општине Врњачка Бања, на одређено
време до 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен, високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука - економске науке и правне науке, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - економски или правни факултет,
положен испит за рад у органима државне управе и најмање 1 година радног
искуства у струци. Поред наведених услова потребно је да кандидат испуњава
опште услове предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05):
да је држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здравствену способност;
прописану стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу; да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних
места у органу.

Извршилац на нормативно-правним пословима
на одређено време до повратка одсутног радника, за рад у
Одељењу за стручне послове органа општине
УСЛОВИ: VII степен, високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука - правне науке, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године - правни факултет, положен испит за рад у органима
државне управе и најмање 1 година радног искуства у струци. Поред наведених услова, потребно је да кандидат испуњава опште услове предвиђене чл. 6
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Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да је држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; прописану стручну спрему; да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу; да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Извршилац на пословима заменика начелника Одељења за
стручне послове органа општине
на одређено време до повратка одсутног радника, за рад у
Одељењу за стручне послове органа општине Општинске
управе Општине Врњачка Бања
УСЛОВИ: VII степен, високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука - правне науке, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године - правни факултет, положен испит за рад у органима
државне управе и најмање 3 године радног искуства у струци. Поред наведених услова потребно је да кандидат испуњава опште услове предвиђене чл. 6
Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да је држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; прописану стручну спрему; да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу; да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.
ОСТАЛО: Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се
Општинској управи Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„Др ДУШАН РАДИЋ“
36210 Врњачка Бања, Променада 22
Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове: да имају високу
стручну спрему - факултет друштвено-језичког смера; најмање 3 године радног искуства на пословима културе; организаторске способности потребне за
обављање пословодне функције. Кандидати су у обавези да уз пријаву на конкурс поднесу: копију дипломе о одговарајућем стручном образовању, радну
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству - не
старије од 6 месеци, да нису правноснажном судском одлуком осуђени за кривично дело које их чини неподобним за обављање дужности директора установе (извод из казнене евиденције) - не старије од 6 месеци, уверење да се
против њих не води кривични поступак - не старије од 6 месеци. Кандидати
су дужни да предложе програм рада и развоја установе, као саставни део конкурсне документације. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Конкурсну документацију слати на горенаведену адресу,
у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава за конкурс за избор директора“.
Информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 036/616-310.

ЛЕСКОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
16240 Медвеђа, Јабланичка 48
тел. 016/891-138, 891-907
Референт за имовинско-правне послове
на одређено време до 24 месеца, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у трајању од најмање 4 године
(VII/1 степен страучне спреме) - дипломирани правник, најмање 1 година радног искуства у струци, положен државни испит за рад у државним органима.

Референт за грађанска стања
на одређено време до 24 месеца, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у трајању од најмање 4 године, (VII/1 степен стручне спреме) - правног, економског или одговарајућег
друштвеног смера, најмање 3 године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит за рад у државним органима.

Инспектор заштите животне средине
на одређено време до 24 месеца, због повећаног обима посла
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године - природно - техничких области, најмање 3
године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у
државним органима.

Референт месних зајеница и координатор за сарадњу са
невладиним организацијама
на одређено време до 24 месеца, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша стручна спрема-правног, економског
или друштвеног смера, најмање 1 година радног искуства у струци, положен
стручни испит за рад у државним органима.

Грађевински инспектор
на одређено време до 24 месеца, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша стручна спрема грађевинског смера или друга виша стручна спрема одговарајуће области, најмање 3 године
радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у државним
органима.

Референт за пријем странака 2
на одређено време до 24 месеца, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правног или економског смера и најмање
1 година радног искуства, знање албанског језика и писма, положен стручни
испит за рад у државним органима.

Референт за административно-техничке послове
на одређено време до 3 месеца, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског или друштвеног смера и најмање 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у државним
органима.

Администратор - дактилограф за послове превођења
на одређено време до 3 месеца, због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског или друштвеног смера и дактилографски курс прве класе и најмање 1 година радног искуства, знање албанског језика и писма, положен стручни испит за рад у државним органима.
ОСТАЛО: За сва радна места, општи и посебни услови: општи услови које кандидат треба да испуњава сходно чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99,
34/01, 39/02 и 49/05): да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно
лице, 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 државним органима, да испуњава и друге услове утврђене законом, другим
прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Уз пријаву
на оглас кандидат обавезно подноси следећа документа: оверену фотокопију
дипломе о завршеној стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положеном државном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о држављанству РС (оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о здравственој способности
(накнадна достава по доношењу одлуке о пријему кандидата), потврду о радном искуству у струци, фотокопију радне књижице, уверење да кандидати
нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кривично деало које их чини неподобним за обављање послова
у државном органу (уверење издаје полицијска управа), уверење да против
лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница - уверење издаје
полицијска управа, уверење да против лица није покренута истрага и да није
подигнута оптужница (уверење издаје надлежни суд). Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Пријаве предати на писарницу или слати на адресу:
Општинска управа Општине Медвеђа, са назнаком: „За оглас“, Јабланичка 48,
16240 Медвеђа. Контакт телефони: 016/891-138 и 016/891-907.

НОВИ САД
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У НОВОМ САДУ
На основу чл. 34 Закона о јавном тужилаштву Републике Србије („Службени
гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 101/11, 121/12, 101/13 и 117/14), чл.
54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05,
81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 104/09 и 99/14), чл. 17 ст. 3 и чл. 20 Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09) и Закључка 51 број
112-3325/2014 од 25.04.2014. године и Закључка 51 број 112-13257/2014 од
13.11.2014. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
За пријем у радни однос на неодређено време
Орган у коме се попуњава радно место: Основно јавно тужилаштво у
Новом Саду, Сутјеска 3, Нови Сад.
Радна места која се попуњавају:

1. Радно место тужилачки помоћник, у звању саветник
2 извршиоца
Опис послова радног места: тужилачки помоћник помаже јавном тужиоцу
и заменику јавног тужиоца у раду у предметима мање сложености, прати судску праксу, израђује нацрте једноставнијих поднесака, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши под надзором и по упутствима
јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца послове мање сложености
предвиђене законом и другим прописима.
Услови за запослење: завршен правни факултет, положен правосудни
испит, три године радног искуства у правној струци и познавање рада на рачунару.

2. Радно место уписничар, у звању референт
2 извршиоца
Опис послова радног места: уписничар води уписнике, евидентира кретање предмета, обележава номенклатурне ознаке на попису списа, уводи и
разводи предмете у уписнику, води регистар уписника, сређује и архивира
завршене предмете, саставља статистичке прегледе по уписницима и попуњава статистичке упитнике, води одговарајуће доставне књиге и књиге експедиције, обавља и друге послове по налогу непосредно надређеног.
Услови за запослење: III или IV степен средње школске спреме, друштвеног, природног или техничког смера, две године радног искуства, положен
државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

3. Радно место техничар за ИТ подршку, у звању референт
1 извршилац
Опис послова радног места: инсталира и одржава систем и комуникациони
софтвер, рачунарске мреже, штампање и другу периферну опрему, инсталира и одржава активну и пасивну комуникациону опрему, администратира LAN
тужилаштву, пружа основно упознавање корисника са начином рада помоћу
рачунара и прикључење на интернет, прати вирусне програме на интернету и
примењује антивирусне заштите, изграђује пратећу документацију, помаже у
спровођењу статистичких послова и обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови за запослење: IV степен средње школске спреме, електро - техничког или техничког смера, најмање две године радног искуства, познавање
рада на рачунару, положен државни стручни испит, знање енглеског језика.
Oпшти услови за рад на свим наведеним радним местима: Учесник
конкурса мора бити пунолетан држављанин Републике Србије, који има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим
прописом и правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у државном органу, да му 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 смислу чл. 45 ст. 1 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07,
67/07, 116/08, 104/09 и 99/14).
Место рада: Нови Сад, Сутјеска 3

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

Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата које
се проверавају у изборном поступку: Конкурсна комисија ће у изборном
поступку, усмено, на основу обављеног разговора са кандидатима проверити
стручну оспособљеност, знања и вештине кандидата за обављање послова.
Стручна оспособљеност кандидата проверава се на основу испуњености услова према тексту огласа и радном искуству на истим или сличним пословима
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прописаним за радна места под редним бројем 1-3, и то тако што ће се стручна
оспособљеност за рад на радном месту тужилачког помоћника проверавати
познавањем у области кривичног права, док ће се за сва радна места проверавати познавање организације и рада јавног тужилаштва, са освртом на
акте којима је регулисан положај јавног тужилаштва у Републици Србији и
опште културе.
Вештине свих кандидата провериће се ценећи вештину рада на рачунару,
вештину комуникације, логичког и аналитичког резоновања и елоквенције,
на основу усмено обављеног разговора са кандидатима, док ће се познавање
рада на рачунару проверити увидом у доказ о познавању рада на рачунару
или практичном провером, уколико се доказ не поседује, а знање енглеског
језика (за радно место под бројем 3) провериће се увидом у доказ о познавању тог језика.
Одговори на питања која ће кандидатима бити постављена из наведених
области вредноваће се оценама: „1“, „2“ или „3“. Просек оцене постигнут
током завршеног школовања и знање страних језика вредноваће се посебно,
истим оценама.
Време и место провере стручне оспособљености, знања и вештина кандидата
чије су пријаве благовремене и потпуне, уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, одредиће се накнадно, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени путем телефона
или на други погодан начин.
Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, број телефона и мејл адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, са кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс.
Уз пријаву на конкурс учесник је дужан да достави и следеће доказе у оригиналу или у фотокопији, која је оверена код јавног бележника, у општини
или у суду:
- уверење о држављанству Републике Србије, које није старије од 6 месеци;
- извод из матичне књиге рођених који нема ограничен рок важења (чл. 82 ст.
2 Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/09);
- уверење да против кандидата није донето решење о спровођењу истраге,
није подигнута оптужница или поднет оптужни предлог за кривична дела за
које се гоњење предузима по службеној дужности (издаје надлежни суд) и
уверење да кандидат није кажњаван, односно осуђиван (издаје надлежна
Полицијска управа), који нису старији од 6 месеци;
- диплома или уверење којим се потврђује одговарајућа стручна спрема;
- уверење о положеном правосудном испиту (за радно место под бројем 1);
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државном органу
(за радна места под бројем 2 и 3);
- доказ о познавању рада на рачунару;
- доказ о познавању енглеског језика (за радно место под бројем 3);
- доказ о радном искуству - фотокопија радне књижице и потврда, решење,
уговор или други акт из кога се може утврдити на којим пословима је стечено
радно искуство;
- доказ о општој здравственој способности доставиће кандидат који буде
изабран.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Напомене: Радни однос се заснива на недређено време. Кандидати који први
пут заснивају радни однос на неодређено време у државном органу подлежу
пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита (за радна места под бројем 2 и 3) могу се примити на рад
под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији овереној код
јавног бележника, у општини или у суду биће одбачене.
Aдреса на коју се подносе пријаве: Основно јавно тужилаштво у Новом
Саду, Нови Сад, Сутјеска 3, са назнаком: „За јавни конкурс“.
Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Исидора
Игић, секретар тужилаштва, број телефона: 021/4876-349.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Основног јавног тужилаштва у Новом Саду: www.ns.os.jt.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли Основног јавног
тужилаштва у Новом Саду, на интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
21235 Темерин, Новосадска 326
тел. 021/843-888
Оглас објављен 03.12.2014. године у публикацији „Послови“, за
радно место: за послове радних односа, мења се у делу услова где
стоји: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) из научне области економских наука, односно на основним студијама у најмањем трајању од
четири године-дипломирани економиста, а треба да стоји: високо
образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне) из поља друштвено-хуманистичких наука,
односно на основним студијама у трајању до 3 године - друштвеног
смера; за радно место: интерна контрола за послове трезора, мења
се у делу услова, где стоји: високо образовање на студијама првог
степена (основне академске студије, основне струковне) из поља
друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у
трајању до три године - друштвеног смера, а треба да стоји: високо
образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) из научне области економских наука, односно на
основним студијама у најмањем трајању од четири године - дипломирани економиста.

СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
21000 Нови Сад, Владике Платона 66
тел. 021/4874-134
е-mail: mgasic@skupstinavojvodine.gov.rs
Референт за организационе послове
на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: средња школска спрема и најмање три године радног стажа у струци, основни ниво оспособљености за рад на рачунару - ECDL START, кандидат
треба да достави и доказе о испуњавању услова из члана 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91,
44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 - др. закон, 39/2002, 49/2005 одлука УСРС, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона и 83/2005 - испр.
др. закона и 23/2013 - одлука УС): да је држављанин Републике Србије, да је
пунолетан, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за
обављање послова у државном органу.
Опис послова радног места: обавља документационе послове за потпредседника Скупштине; прибавља потребна обавештења и материјале за седнице
Скупштине и друге састанке и седнице; успоставља телефонске везе, прима
пошту, публикације и благовремено их уручује.
Оглас је отворен осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве доставити на адресу: Служба Скупштине АП Војводине, Владике Платона бб, 21000 Нови Сад; бројеви телефона за додатне информације: 021/48741-53 и 021/487-41-55.

Сарадник за истраживачко-библиотечке послове
на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: високо образовање стечено на правним студијама другог степена
или другим студијама другог степена друштвеног смера (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама права или другим основним студијама друштвеног смера у трајању
од најмање четири године и најмање пет година радног стажа у струци, основни ниво оспособљености за рад на рачунару - ECDL START, познавање најмање
једног страног језика, кандидат треба да достави и доказе о испуњавању услова из члана 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 - др.
закон, 39/2002, 49/2005 - одлука УСРС, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др.
закона, 83/2005 - испр. др. закона и 23/2013 - одлука УС): да је држављанин
Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да
има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чине неподобним за обављање послова у државном органу.
Опис послова радног места: обавља истраживачко - библиотечке и стручно - оперативне послове у вези са обезбеђивањем информација, докумената,
публикација за потребе Скупштине и Службе Скупштине; обавља аналитичке
и истраживачке послове у вези са применом аката које је донела Скупштина;
обавља послове компаративне анализе и израде информативног материјала
за потребе Скупштине и Службе Скупштине; успоставља и одржава сарадњу
са сродним службама у земљи и региону.
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Администрација и управа
Оглас је отворен осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве доставити на адресу: Служба Скупштине АП Војводине, Владике Платона бб, 21000 Нови Сад; бројеви телефона за додатне информације: 021/48741-53 и 021/487-41-55.

ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПАНЧЕВА
26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4
Радно место за лични статус грађана
на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање на студијама првог степена у
пољу друштвено-хуманистичких наука (основне академске студије, основне
струковне студије), односно на студијама у трајању до три године, 1 година
радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.
Општи услови: 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 и положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, 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 горенаведену адресу.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
26210 Ковачица, Маршала Тита 50
Послови за туризам
за рад у Одељењу за привреду и локални економски развој
Општинске управе Општине Ковачица
УСЛОВИ: Кандидат подноси, поред документације утврђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (доказ о држављанству, извод
из матичне књиге рођених и уверење да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обаљање послова у државном органу) и доказе о испуњавању посебих услова утврђених Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији Општинске управе: доказ о стеченом високом
образовању из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких наука, на студијама другог степена (мастер
академских студија, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године - дипломирани географ, дипломирани туризмолог, дипломирани економиста, дипломирани правник, познавање рада на рачунару, познавање енглеског
језика, положен државни стручни испит и 1 година радног искуства у струци.
Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 8 дана од дана
објављивања, на адресу: Општина Ковачица, Општинска управа, 26210 Ковачица, Маршала Тита 50, са назнаком: „За оглас“. Контакт телефон: 013/661122. Непотребне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. О извршеном
избору кандидати ће бити писмено обавештени.

ДОМ КУЛТУРЕ „МИХАЈЛО ПУПИН“
Идвор, Иве Лоле Рибара 49
Директор
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, да кандидат није кажњаван и под
истрагом, висока, виша или средња стручна спрема, са радним искуством од
најмање три године у области културе, организационе способности и лиценца
за писање пројеката, писани предлог стратегије развоја установе, план рада
и стратегија развоја за период од 4 године. Пријаве на конкурс доставити
поштом на горенаведену адресу, у року од осам дана од дана објављивања.

ПИРОТ
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
ОПШТИНСКА САМОУПРАВА ДИМИТРОВГРАД
18320 Димитровград, Балканска 2
Грађевински инспектор и послови саобраћаја
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - виша техничка грађевинска школа или
струковни инжењер саобраћаја, 1 година радног искуства и положен стручни
испит за рад у органима државне управе; да је кандидат држављанин РС, да је
пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривич-
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но дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кривично
дело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима.
Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа подносе се писарници
Општинске управе Општине Димитровград, Балканска 2, 18320 Димитровград,
у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у обзир.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ЖАГУБИЦА
12320 Жагубица, Трг ослобођења 1
Послови буџета
на одређено време због повећаног обима посла, до
28.02.2015. године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичке
науке, економске науке или на факултетима друштвеног смера - дипломирани економиста, по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о
високом образовању и које је законом изједначено са академским називом
мастер, 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима
државне управе.

Послови економског развоја
на одређено време због повећаног обима посла, до
28.02.2015. године
2 извршиоца
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 или на факултетима друштвеног смера по прописима који су важили
до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер, 1 година радног искуства.

Послови пријема поднесака и овере потписа, преписа и
рукописа
на одређено време због повећаног обима посла, до
28.02.2015. године
УСЛОВИ: средња стручна спрема - економског, правног смера или сарадник у
природним наукама, познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства.

Послови архиве и архивског депоа
на одређено време због повећаног обима посла, до
28.02.2015. године
УСЛОВИ: средња стручна спрема - економског, правног или другог смера,
познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства.

Возач
на одређено време због повећаног обима посла, до
28.02.2015. године
УСЛОВИ: КВ возач са знањем аутомеханике, положен возачки испит „Б“ категорије, 1 година радног искуства у управљању путничким возилом.
ОСТАЛО: Општи услови за сва радна места: поред доказа о испуњавању
посебних услова, кандидати су дужни да уз пријаву на оглас доставе доказе
о испуњавању услова и опште услове из члана 6 Закона о радним односима
у државним органима: да су држављани Републике Србије, да су пунолетни,
да имају општу здравствену способност, прописану стручну спрему, 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, да испуњавају и друге услове утврђене законом. Уз пријаву на
оглас доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
оверену фотокопију дипломе, уверење суда да кандидат није под истрагом,
односно да није осуђиван и лекарско уверење, за радно место возача и оверена фотокопија возачке дозволе. Пријаве са доказима о испуњавању услова
доставити на адресу: Општинска управа Општине Жагубица, 12320 Жагубица, Трг ослобођења 1, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРОКУПЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 53
тел. 027/8362-085
Обрачун плата и других плаћања
на одређено време до повратка привремено одсутног радника
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Администрација и управа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера или гимназија, познавање рада на рачунару, 2 године радног искуства на пословима у струци,
положен стручни испит у органима управе. Уз пријаву кандидати достављају:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење да
нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кривично дело које их чини неподобним за обављање послова
у државном органу и да нису под истрагом. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566, лок. 143
Послови утврђивања пореза на имовину физичких лица
ради замене привремено одсутног запосленог, за рад
у Градској управи за буџет и финансије 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), кандидат треба да испуњава 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; 1 година радног искуства у струци, положен државни стручни
испит. Уз пријаву на оглас доставити доказе 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, 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 стеченом радном искуству у струци, уверење о положеном
државном стручном испиту, уверење о здравственој способности - доставља
изабрани кандидат. Пријаве се подносе начелнику Градске управе за буџет и
финансије Града Сремска Митровица, на адресу Градске управе, са назнаком:
„За оглас - послови утврђивања пореза на имовину физичких лица“. Оглас је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације на број телефона:
022/610-566, лок. 143.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566
Послови из области финансија
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), кандидат треба да испуњава 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 - економске науке; 1 година радног искуства, положен државни
стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити доказе 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, 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 стеченом радном искуству у струци; уверење о положеном државном стручном испиту; уверење о здравственој способности - доставља изабрани кандидат. Пријаве се подносе се начелнику Градске управе
за опште и заједничке послове Града Сремска Митровица, на адресу Градске
управе за опште и заједничке послове, са назнаком: „За оглас - послови из
области финансија“. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Информације на број телефона: 022/610-566, лок. 143.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
22320 Инђија, Цара Душана 1
Послови секретара Кабинета председника општине
на одређено време до 24 месеца, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: Посебни услови: IV степен стручне спреме, правне струке или завр-
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шена гимназија, 1 година радног искуства, знање страног језика (енглески или
немачки), положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару. Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава
и опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом, кандидат подноси следеће доказе у оригиналу
или у овереној копији: доказ о стеченој стручној спреми; доказ о положеном
стручном испиту за рад у органима државне управе, доказ о радном искуству,
доказ о знању страног језика, извод из матичне књиге рођених (издат на
новом обрасцу); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење издато
од МУП-а - надлежна полицијска управа, не старије од 6 месеци), копију личне карте и лекарско уверење (за кандидата који буде изабран). Пријава са
потребним доказима о испуњавању наведених услова, са назнаком: „Пријава
на оглас за радно место: послови секретара Кабинета председника општине“,
доставља се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
поштом на адресу: Општинска управа Општине Инђија, Цара Душана 1, 22320
Инђија или лично на шалтеру бр. 1 пријемне канцеларије. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОПШТИНА РУМА
ОПШТИНСКА УПРАВА
22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910, лок. 121
Послови комуникације са јавношћу за потребе рада органа
општине и административни послови
на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, до њеног повратка са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких
наука или стечени академски назив: дипломирани/мастер инжењер менаџмента; познавање енглеског језика. Кандидат поред наведених мора испуњавати
и опште услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у државним
органима, односно: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу, као и да поседује општу здравствену способност. Кандидат је дужан
да као доказ о испуњавању захтеваних услова приложи следећу документацију: биографију (CV), диплому о захтеваном степену и врсти стручне спреме,
уверење о држављанству Републике Србије, уверење о некажњавању (издаје
орган унутрашњих послова - СУП), доказ о познавању енглеског језика. Након
одлуке о избору, а пре уручења решења о заснивању радног односа, кандидат
је у обавези да достави и уверење о општој здравственој способности (издаје
надлежна здравствена установа). Сва документа неопходно је приложити у
оригиналу или у овереној копији, док датум издавања уверења о држављанству Републике Србије и уверења о некажњавању не сме бити старији од шест
месеци.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве
са доказима о испуњавању услова из огласа подносе се поштом на адресу
Општинске управе, са назнаком: „За оглас“ или предајом на шалтеру писарнице на истој адреси. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узимане у
разматрање. Изабрани кандидат је у обавези да у року од 12 месеци од дана
заснивања радног односа положи државни стручни испит за рад у органима
управе. За све информације у вези са огласом контактирати персоналну службу Општинске управе, на број телефона: 022/433-910, лок. 121.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
22300 Стара Пазова, Светосавска 11
тел. 022/310-170
Шеф Кабинета председника
на одређено време до две године
УСЛОВИ: једна година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе; високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) у оквиру друштвено-хуманистичких наука,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године.

Начелник Одељења за спорт и омладину
на одређено време до две године
УСЛОВИ: две године радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе; високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) у области физичког васпитања и спорта
или менаџмента и бизниса, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године.
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Администрација и управа
Инспектор теренске контроле
на одређено време до две године
УСЛОВИ: три године радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе; високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) у области економских, правних наука или
менаџмента и бизниса, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године.
ОСТАЛО: Општи услови: да је лице држављанин Републике Србије; да је пунолетно; да има општу здравствену способност; прописану стручну спрему и
радно искуство; положен стручни испит за рад у органима државне управе; да
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу. Уз пријаву на оглас приложити: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, диплому, уверење о положеном стручном
испиту, потврду о радном искуству, уверење суда да лице није под истрагом,
односно да није осуђивано за поменута кривична дела. Лекарско уверење
приложиће изабрани кандидат. Пријаве са приложеном документацијом о
испуњавању сваког од наведених услова (осим услова под тачком 7 који ће
изабрани кандидат доставити по пријему у радни однос), подносе се у року
од 8 дана од дана објављивања, Општинској управи Општине Стара Пазова,
Светосавска 11, број телефона: 022/310-170, лок. 315. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У СТАРОЈ ПАЗОВИ
22300 Стара Пазова, Светосавска 6
тел. 022/317-101
Тужилачки помоћник
у звању саветник
УСЛОВИ: правни факултет, положен правосудни испит и познавање рада на
рачунару. Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене чл. 45 ст.
1 Закона о државним службеницима. Уз пријаву за оглашено радно место
кандидати треба да доставе оригинале или оверене фотокопије: уверења о
држављанству, извода из матичне књиге рођених, дипломе о стручној спреми, уверења основног и вишег јавног тужилаштва/суда да кандидат није под
истрагом и да против њега није подигнута оптужница, уверења о положеном
правосудном испиту, сертификате и уверења о специјалним знањима и вештинама релевантним за оглашено радно место и о радном искуству (уколико их
кандидати поседују). Лекарско уверење о општој здравственој способности
доставиће кандидати који буду изабрани. Пријаве са кратком биографијом
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли тужилаштва и интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање, на адресу: Основно јавно тужилаштво у Старој Пазови, Светосавска 6, 22300 Стара Пазова, са назнаком: „За конкурсну комисију“
или лично у писарници овог тужилаштва. Стручна оспособљеност кандидата
вредноваће се на основу оцене испуњености услова кандидата за радно место
тужилачки помоћник и на основу радног искуства на истоврсним пословима.
Знање кандидата вредноваће се провером познавања у области организације
и рада јавног тужилаштва и опште културе, оценом стручног знања из области
рада тужилачког помоћника, прибављеном мишљењу претходног послодавца
у односу према послу и квалитету рада. Вештине кандидата вредноваће се
на основу вештине рада на рачунару, вештине комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенције и креативности. Провера оспособљености,
знања и вештина кандидата обавиће се усмено на основу разговора са кандидатима дана 22.12.2014. године у 10,00 часова, у канцеларији бр. 4 - први
спрат Основног јавног тужилаштва у Старој Пазови, Светосавска 6. Број телефона за обавештења: 022/317-101 - лице за контакт: Бранислав Ђурић, тужилачки помоћник. Непотпуне, недопуштене, неблаговремене и неразумљиве
пријаве конкурсна комисија ће одбацити.

СУБОТИЦА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798
Извршилац за правне послове
УСЛОВИ: Посебни услови које кандидати треба да испуњавају: стечено високо
образовање из области правних наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, са најмање једном годином радног искуства у струци, положен државни стручни испит, потребно је знање језика националних
мањина који су у службеној употреби у граду - средњи ниво знања.

Извршилац за пословне просторе грађевинске струке
УСЛОВИ: Посебни услови које кандидати треба да испуњавају: стечено високо
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образовање из области грађевинског инжењерства на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке струковне студије
или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, са најмање једном годином радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.

Порески инспектор канцеларијске контроле
УСЛОВИ: Посебни услови које кандидати треба да испуњавају: стечено високо
образовање из области правних или економских наука на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке струковне
студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, са најмање једном годином радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару, положен државни стручни
испит.

Извршилац за прописе и нормативно-правне послове
УСЛОВИ: Посебни услови које кандидати треба да испуњавају: стечено високо
образовање из области правних наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, са најмање једном годином радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.

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

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сенћански пут 1
тел. 024/558-261
Записничар у звању референта
УСЛОВИ: средња школска спрема - друштвеног или природног смера - III или
IV степен, најмање две године радног искуства, положен испит за дактилографа Iа класе, познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит.
По годишњем распореду послова обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад тужиоцу код кога је распоређен, пише записнике,
врши унос текстова по диктату и са дактилографских трака, врши препис текстова и рукописа и израђује све врсте табела, у сарадњи са корисницима услуга коригује унете податке, стара се о савременом обликовању текстова, припрема и штампа завршене материјале и дистрибуира их корисницима услуга,
стара се о чувању и преносу података, доступности материјала, исправности
биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог
потрошног материјала, води уписник за евиденцију штампаних ствари публикација, води евиденцију о свом раду, ради и друге послове по налогу јавног
тужиоца. Поред наведених услова, кандидати морају да испуњавају и опште
услове предвиђене чл. 45 став 1 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе (оригинал или оверену фотокопију): доказ о одговарајућој стручној спреми и доказ о државном испиту,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије,
уверење да се против кандидата не води кривични поступак за кривична дела
која се гоне по службеној дужности, уверење о неосуђиваности (не старије
од шест месеци), потврда да кандидату није престао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа, доказ о здравственој
способности доставиће кандидат који буде изабран, а у року од осам дана
од коначности решења о пријему у радни однос. Државни службеник који
се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају

10.12.2014. | Број 599 |

21

Администрација и управа / Трговина и услуге
на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Пробни
рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу
и траје шест месеци. Кандидат који нема положен државни испит може се
примити на рад под условом да положи државни испит до окончања пробног
рада. Конкурсна комисија ће у изборном поступку проверити стручну оспособљеност, знање и вештине кандидата за обављање послова на радном
месту - усмено на основу обављеног разговора са кандидатима, с тим да ће
у изборном поступку поред усмене бити организована и провера познавања
дактилографије и знања рада на рачунару, и то практичном провером рада
на рачунару. Пријаве на оглас са кратком личном и радном биографијом и
одговарајућом документацијом подносе се у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа листа „Послови“ Националне службе за запошљавање и на огласној табли
Вишег јавног тужилаштва у Суботици. Пријаве се подносе на адресу: Више
јавно тужилаштво у Суботици, Сенћански пут 1, 24000 Суботица, са назнаком:
„За конкурсну комисију“. Све информације о конкурсу могу се добити на број
телефона: 024/558-261, контакт особа: Младенка Манојловић Гајин, заменик
вишег јавног тужиоца у Суботици. Неблаговремене, недопуштене, непотпуне
и неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, конкурсна комисија одбацује закључком. Провера знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у просторијама Вишег јавног тужилаштва
у Суботици, Сенћански пут 1, а о дану и часу вршења провере сваки кандидат
понаособ биће обавештен.

Ч АЧ А К
ОПШТИНА ЛУЧАНИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Лучани, Југословенске армије 5
Послови пријавнице и писарнице
на одређено време од девет месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: завршена средња школа у четворогодишњем трајању, положен
стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару. Поред посебних услова, кандидат мора имати једну годину радног искуства
и положен државни стручни испит; да кандидат испуњава и услове из члана
6 Закона о радним односима у државним органима: да је пунолетан, да је
држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност и да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу. Пријаве са доказима о испуњавању услова који не могу бити
старији од шест месеци, подносе се у оригиналу или у овереној фотокопији,
Општинској управи Општине Лучани, Југословенске армије 5, у року од 8 дана
од дана објављивања, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Послови одржавања чистоће
УСЛОВИ: завршена основна школа; да кандидат испуњава и услове из члана
6 Закона о радним односима у државним органима: да је пунолетан, да је
држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност и да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу. Пријаве са доказима о испуњавању услова који не могу бити
старији од шест месеци, подносе се у оригиналу или у овереној фотокопији,
Општинској управи Општине Лучани, Југословенске армије 5, у року од 8 дана
од дана објављивања, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Послови редовне и принудне наплате
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, област економских наука по четворогодишњем наставном плану,
односно завршене основне студије на економском факултету у трајању од најмање четири године, познавање рада на рачунару. Поред посебних услова,
кандидат мора имати једну годину радног искуства, положен државни стручни
испит; да кандидат испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима
у државним органима: да је пунолетан, да је држављанин Републике Србије,
да има општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве са
доказима о испуњавању услова који не могу бити старији од шест месеци, подносе се у оригиналу или у овереној фотокопији, Општинској управи Општине
Лучани, Југословенске армије 5, у року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАПРЕДАК“
18230 Сокобања, Хајдук Вељкова 22
тел. 018/830-670
Инкасант
на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, занимање: економски техничар или
водинсталатер, радно искуство од 6 месеци.

ОBSЕSSION
24000 Суботица, Павла Штоса 2/1
тел. 063/8156-689
Козметичар
на одређено време
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, козметичар са искуством на пословима маникира и педикира, радно искуство најмање 6 месеци на траженим
пословима. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на број телефона:
063/8156-689. Оглас је отворен до попуне, а најкасније до 31.12.2014. године.

ФЕМАН
35000 Јагодина, Вихорска 1
Шеф туристичко-конгресно рекреативног центра Хотела
„Еуро Гај“ Равни Гај
за комплетну организацију рада и самостално вођење хотела
„Еуро Гај“ Равни Гај - Кнић
УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема - туристичко-угоститељског смера, искуство у руковођењу и маркетингу у хотелијерству, обавезно познавање
рада на рачунару и енглеског језика, неопходна возачка дозвола „Б“ категорије, могућност велике зараде + бонус. Уколико испуњавате наведене услове
и имате жељу за доказивањем, стручним усавршавањем и високом зарадом
можете нас контактирати мејлом на адресу: kadrovska@feman.cо.rs, на број
телефона: 035/230-000 или доћи лично на адресу: Вихорска 1, 35000 Јагодина.

Комерцијалиста за продају електроматеријала и кабловског
прибора на терену
4 извршиоца (радно место у представништву у Београду - 2
извршиоца; радно место у централи фирме у Јагодини - 2
извршиоца)
УСЛОВИ: економска или електрострука, минимум 3-5 година искуства на сличним пословима, возачка дозвола Б категорије, познавање рада у програмима
из MS Office пакета и рад на интернету, знање неког страног језика и пожељно раније искуство кандидата на продаји електроматеријала. Основне одговорности: продаја електроматеријала, кабловског прибора, алата и расвете
на терену Београда, рад на маркетингу и унапређењу имиџа фирме, стално
одржавање комуникације и добрих пословних односа са пословним партнерима. Уколико сте самоиницијативни, имате жељу за доказивањем, желите
радно место на коме ваше способности и знање могу доћи до изражаја можете
попунити пријаву на нашем сајту: www.feman.net или послати CV на е-mail:
kadrovska@feman.cо.rs или за додатне информације позвати на број телефона:
035/230-000.

„ИДЕА“ ДОО
11000 Београд, Ауто-пут за Загреб 11а
Месар
на одређено време 1 месец
4 извршиоца
УСЛОВИ: пожељно - средња стручна спрема, долази у обзир и основна школа, дужина радног времена: 40 сати недељно, рад у сменама. Напомена о
искуству: искуство рада на пословима месара (пангловање и продаја меса).
Рок за пријављивање је 8 дана - Нехруова 56а, Нови Београд (блок 62 - Идеа
Академија). Контакт особа: Наташа Шкорић, број телефона: 065/850-23-33.

„G4S SECURE SOLUTIONS“ DОО
11000 Београд, Кумодрашка 240
e-mail: prijavezaposao@rs.g4s.com
Службеник обезбеђења
на одређено време до 6 месеци
100 извршилаца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на занимање; да је
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лице на евиденцији Националне службе за запошљавање минимум 6 месеци;
пожељно је да кандидати поседују уверење о завршеној обуци за руковање
ватреним оружјем; пожељно је да имају положен стручни испит из противпожарне заштите. Посебна знања и вештине: енглески језик - почетни ниво,
немачки језик - почетни ниво, основно знање рада на рачунару, радно искуство није неопходно. У обзир долазе само она лица која нису осуђивана и
кажњавана. Потребно је да заинтересовани кандидати дођу код послодавца
на разговор сваког радног дана, од 09,30 и 11,30 сати - Београд, Вилине воде
6 (зграда „Дуге“). Конкурс је отворен до 31.12.2014. године.

МЕЊАЧНИЦА „МОНУС“
24000 Суботица, Блашка Рајића 11а
Радник у мењачници
на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, било ког образовног профила,
мењач новца са поседовањем лиценце за мењача и радним искуством на
траженим пословима. Пожељан услов - да лице буде најмање 6 месеци на
евиденцији Националне службе за запошљавање. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве лично на адресу: Блашка Рајића 11а, у времену од 12,00 до
17,00 часова.

ДОО „ПИНС“
21000 Нови Сад, Ложионичка 2
Помоћни административни радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању: административни техничар,
пожељно да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање дуже
од 6 месеци, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer,
Оutlook). Јавити се лично на адресу: Нови Сад, Светозара Милетића 43, у времену од 15,00 до 17,00 часова.

„ЕНОВИТИС“ ДОО ТОПОЛА
34310 Топола, Булевар краља Александра I 83
e-mail: info@еnovitis.net
Руководилац продаје
Опис послова: уговарање продаје; одржавање контаката са купцима; праћење
кретања на тржишту; састављање планова продаје; праћење реализације и
наплате уговореног посла; састављање извештаја и теренски рад према
потреби.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер пољопривреде - технолог за производњу алкохола и вина или IV степен стручне спреме,
пољопривредни техничар за производњу алкохола и вина, радно искуство у
производњи вина и на комерцијалним пословима.

пошаљу биографију мејлом или да се јаве на горенаведени број телефона,
особи за контакт: Зорици Степанић. Оглас је отворен до 12.12.2014. године.

„ИНБ“ АД БАЈМОК
24210 Бајмок, Штросмајерова 14
тел. 024/762-193
е-mail: inb@inbajmok.com
Возач камиона
2 извршиоца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира на смер, возачка дозвола
Б и Ц категорије, радно искуство 12 месеци, поседовање пасоша. Заинтересовани кандидати радну биографију могу послати поштом или на горенаведену
мејл адресу или да се јаве особи за контакт: Ани Радаковић, на горенаведени
број телефона. Оглас је отворен до 15.12.2014. године.

„ПОЛИТЕК“ ДОО
34000 Крагујевац, Дивостински пут бб
e-mail: info@politek.rs
Технички секретар
Опис послова: пословна кореспонденција са домаћим и иностраним партнерима; вођење компјутерске базе података и брига о пословној документацији
(радни налази, отпремнице, записници, гарантни листови...); вођење улазних
и излазних фактура, обрада путних налога, припрема документације за увоз/
извоз; пословни контакти и организација састанака, путовања..., остали послови везани за квалитетно функционисање канцеларије.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, знање енглеског језика (писано и
говорно), знање рада на рачунару (МS Оffice, Интернет - опште сналажење у
компјутерском радном окружењу).
ОСТАЛО: самосталност у раду; одговорност за задатке; комуникативна; организована и педантна особа која преузима иницијативу. Лица заинтересована за радно место треба да проследе биографију са краћим пропратним
писмом на e-mail: info@politek.rs или bojana.vucetic@nsz.gov.rs, најкасније до
15.12.2014. године.
Напомена: Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

„ИЗАБЕЛА“
СТУДИО ЗА НЕГУ КОСЕ И ТЕЛА
21000 Нови Сад, Булевар кнеза Милоша 11
тел. 060/0810-119
е-mail: izabela1901@gmail.com
Мушко - женски фризер

ОСТАЛО: Ако сте амбициозни, одговорни, поседујете преговарачке способности, возачку дозволу Б категорије, способност тимског рада, активно знање
енглеског језика и знање рада на рачунару, радне биографије слати на e-mail:
info@еnovitis.net.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању: фризер за жене, модни
женски фризер. Јављање кандидата на горенаведени број телефона, достављање радних биографија на увид. Рок за пријављивање је 28.12.2014.
године.

СУР ХОТЕЛ „ТОПОЉАР“
35210 Свилајнац, Жикице Јовановића Шпанца бб
тел. 035/312-200

„DINEX BALKAN“ DОО
21203 Ветерник, Иве Лоле Рибара 65
тел. 021/3825-029
е-mail: spr@dinex.rs

Руководилац Хотела „Топољар“
у Свилајнцу
УСЛОВИ: виша угоститељска школа, виша стручна спрема, основне академске студије, знање једног страног језика, 3 године радног искуства у угоститељству. Почетак радног односа 01.02.2015. године. Пријаве слати на горенаведену адресу.

DELTA GENERALI ОSIGURANJE
АDО BEOGRAD
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 73
тел. 064/8636-554
е-mail: zorica.stepanic@generali.rs
Услужни проценитељ штета моторних возила
за рад уСуботици
УСЛОВИ: VI, V, IV степен стручне спреме, саобраћајне или машинске струке,
пожељно радно искуство од 1 године у осигурању и на пословима процене
штета на моторним возилима или на пословима оправке хаварисаних возила,
возачка дозвола „Б“ категорије, рад на рачунару (Windows, МS Оffice, Интернет), звање судског вештака, познавање услова осигурања и других правних
прописа, флексибилно радно време, могућност усклађивања термина излазака на терен са обавезама запосленог. Заинтересовани кандидати треба да

Бесплатна публикација о запошљавању

Асистент продаје - магационер
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању магационер, да је кандидат
на евиденцији Националне службе за запошљавање 3 месеца, до 30 година
старости - послодавац ради замену лица по чл. 45., да није кажњаван, возачка дозвола Б категорије, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel,
Еxplorer, Оutlook), енглески језик - почетни ниво. Пожељно је радно искуство у
продаји резервних делова или у индустрији везаној за теретна возила. Пробни рад 7 дана. Пријаве за запослење слати мејлом. Рок за пријављивање је
31.12.2014. године.

Грађевинарство и индустрија
„НОВКОЛ“ АД
11070 Нови Београд, Сурчински пут 1к
тел. 063/359-338
e-mail: boro@novkol.cо.rs
Механичар - хидрауличар
на одређено време
2 извршиоца
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УСЛОВИ: III степен стручне спреме (минимум), радно искуство 24 месеца.
Заинтересовани кандидати треба да се јаве телефоном контакт особи послодавца или да проследе радне биографије на наведену мејл адресу.

Руковалац грађевинских машина
на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 24 месеца. Заинтересовани кандидати треба да се јаве телефоном контакт особи послодавца или да
проследе радне биографије на наведену мејл адресу.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до 31.12.2014. године. Контакт особа: Боро Проданић.

„ЕНЕРГОМОНТАЖА“ АД
11050 Београд, Живојина Жујовића 14
www.еnergomontaza.com
Пословни асистент у Сeктору транспорта
на одређено време до 3 месеца, са 50% радног времена
Опис послова: комуникација путем телефона или мејлом са колегама из других
сектора, уношење података у Еxcel табеле и креирање извештаја и сређивање
документације.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на занимање. Потребне способности: способност рада у тиму, флексибилност у раду, одлично познавање
Еxcel-а, способност коришћења интернета, мејла и Wоrd-а, комуникативност,
иницијативност и организованост у раду са документацијом. Место рада:
Добановци; уговор на половину радног времена. Услови које нудимо: диманично окружење, могућност напредовања, редовна примања. Заинтересовани
кандидати треба да шаљу пријаве на e-mail: ljudskiresursi@еnergomontaza.com.

БЕОЗАШТИТА
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ДОО
11000 Београд, Смедеревски пут 4ф
тел. 011/2750-774
Дипломирани инжењер за послове безбедности и здравља на
раду
на одређено време до три месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, три године радног искуства, положен
стручни испит из БЗНР, рад на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије.

рентном оквиру за језике (опис ниже у тексту);
- предност ће имати кандидати са знањем немачког језика на Б1 нивоу или
вишем, према Европском референтном оквиру за језике;
- положен стручни испит за медицинску сестру/техничара општег или
педијатријског смера.
Описи нивоа знања језика према Европском референтном оквиру за
језике:
А2 - Кандидат разуме реченице и често употребљаване изразе, који су у вези
са областима непосредног значења (на пример: информације о личности и
породици, куповини, раду и непосредном окружењу). У стању је да се споразуме у једноставним, рутинским ситуацијама које се односе на једноставну и
директну размену информација о познатим и уобичајеним стварима. У стању
је да једноставним речима опише своје порекло и образовање, непосредно
окружење и ствари везане за непосредне потребе.
Б1 - Кандидат је у стању да разуме главне садржаје, када се употребљава
јасан стандардни језик и када се ради о познатим садржајима везаним за
посао, школу, слободно време итд. У стању је да се снађе у највећем броју
ситуација са којима се сусреће током путовања у земљама немачког говорног
подручја. У стању је да се јасно и смислено изрази о познатим темама и областима личног интересовања. У стању је да говори о искуствима и доживљајима,
да опише своје снове, наде и циљеве и да укратко образложи своје планове
и ставове.
Радно искуство: Предност ће имати кандидати са актуелним радним искуством у струци. Пожељно је да радно искуство у струци није старије од 3 године.
Услови рада и боравка
Врста радног односа:
- на одређено време, на позицији асистента за здравствену негу/односно, до
нострификације дипломе за здравственог радника;
- након нострификације дипломе, радни однос се може засновати и на
неодређено време на позицији здравственог радника, а запослени има могућност да након одређеног периода, у складу са Законом о боравку странаца у СР
Немачкој, поднесе захтев за добијање сталне боравишне дозволе.
Нострификација дипломе: У складу са позитивним прописима СР Немачке, нострификација дипломе за здравственог радника је обавезна најкасније у
року од 12 месеци од заснивања радног односа на одређено време.
Зарада: Почетна плата износи 1.900 евра (бруто) до признавања дипломе за
здравственог радника, уз одређена регионална одступања.

Сервисер противпожарних апарата
на одређено време до три месеца

Смештај и исхрана: Послодавац обезбеђује смештај и исхрану, односно пружа подршку у проналажењу истог, а запослени у целости или делом партиципира у трошковима.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен противпожарни испит, рад на
рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије.

Трошкови превоза: Трошкове превоза на релацији Република Србија - СР
Немачка сноси послодавац.

ОСТАЛО: Особа за контакт: Љиљана Величковић, тел. 011/2750-774.

Потребна документација:
- пропратно писмо на немачком језику (пример за писање пропратног писма
можете преузети у организациоиним јединицама НСЗ и канцеларијама миграционих сервисних центара);
- радна биографија/CV на немачком и српском језику (пример за писање пропратног писма можете преузети у организациоиним јединицама НСЗ и канцеларијама миграционих сервисних центара);
- диплома завршене школе (оверена копија);
- доказ о положеном стручном испиту (оверена копија);
- доказ о радном искуству (копија радне књижице или потврда од послодавца);
- сертификат о стеченом знању немачког језика, за кандидате који поседују
сертификат (копија).

Медицина
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
11000 Београд, Краља Милутина 8
Оглашава слободна радна места
за држављане Републике Србије, за рад у СР Немачкој, у складу са
Споразумом о посредовању и привременом запошљавању радника,
држављана Републике Србије у Савезној Републици Немачкој

Радници за здравствену негу
Место рада: СР Немачка
(већи број извршилаца)
Опис посла: рад у болницама и домовима за стара лица на месту асистента за
здравствену негу до признавања дипломе у СР Немачкој, а после признавања
дипломе, рад на пословима квалификованог здравственог радника.
Услови за кандидате
На оглас се могу јавити незапослени и запослени кандидати, без обзира да ли
су пријављени на евиденцију Националне службе за запошљавање.
Образовање:
- степен образовања: минимум средња медицинска школа (IV степен);
- образовни профил: медицинска сестра - техничар општег или педијатријског
смера.
Посебна знања и вештине:
- познавање немачког језика на минимално А2 нивоу, према Европском рефе-
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Непотпуна документација неће бити разматрана.
Начин конкурисања и селекције кандидата:
Кандидати који су пријављени на евиденцију Националне службе за запошљавање, потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су пријављени,
лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком: „За запошљавање радника за здравствену негу у СР Немачкој“; кандидати који нису пријављени
на евиденцију Националне службе за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала
за град Београд, Сервисни миграциони центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: „За запошљавање радника за здравствену негу у СР Немачкој“.
Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени о месту и термину обављања
интервјуа за посао са представницима немачке службе за запошљавање. Разговор ће се водити на немачком језику. Након обављеног интервјуа биће организовано језичко тестирање.
Кандидати који од стране представника немачке службе за запошљавање
буду изабрани након интервјуа, биће укључени у пројекат „Triple Win“ регионалне сарадње на миграцији радне снаге, који ће кандидатима

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

Медицина
пружати подршку у припреми, одласку (визе) и интеграцији у СР Немачкој.
Пројекат „Triple Win“ - у организацији немачке службе за запошљавање (БА)
и немачког друштва за међународну сарадњу (ГИЗ), нуди подршку кроз курсеве језика, као и петодневни курс припреме за рад и живот у СР Немачкој.
Изабрани кандидати биће у обавези да доставе додатну документацију, након
укључивања у пројекат.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се
обрате:
- свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ
- позивном центру НСЗ на број: 0800/300-301 (позив бесплатан)
- миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала за град Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 2407-730
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885 556, 4885-549
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123
Рок за достављање документације: 31.12.2014. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
11000 Београд, Краља Милутина 8
ОГЛАШАВА СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА
ЗА РАД У СР НЕМАЧКОЈ
Послодавац: Burgerhospital und Klementine Kinderhospital gemeinnutzige
GmbH, Франкфурт, СР Немачка

Асистент на пословима за здравствену негу
у болници на Одељењу неонатологије до признавања
дипломе у СР Немачкој, а после признавања дипломе рад
на пословима квалификованог здравственог радника на
Одељењу неонатологије
Образовање: завршена средња медицинска школа, педијатријска сестра техничар.
Место рада: Франкфурт, СР Немачка.
Посебна знања и вештине:
- положен стручни испит за педијатриjску сестру/техничара;
- обавезно знање немачког језика, на минимално А2 нивоу према Европском
референтном оквиру.
Радно искуство: радно искуство из области неонатологије.
Врста радног односа: на одређено време до 12 месеци на пословима асистента за здравствену негу до нострификације дипломе, уз могућност ангажовања на неодређено време на пословима квалификованог здравственог радника након нострификације дипломе.
Остали услови рада:
- висина бруто зараде 2.100 евра (бруто);
- трошкове превоза од Србије до СР Немачке сноси послодавац.
Потребна документација:
- пропратно писмо на немачком језику (пример за писање пропратног писма
можете преузети у организационим јединицама НСЗ и канцеларијама миграционих сервисних центара);
- радна биографија/CV (пример за писање пропратног писма можете преузети
у организационим јединицама НСЗ и канцеларијама миграционих сервисних
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центара);
- диплома завршене школе (оверена фотокопија);
- уверење о положеном стручном испиту за медицинске раднике (оверена
фотокопија);
- доказ о радном искуству (копија радне књижице или потврда од послодавца);
- сертификат о стеченом знању немачког језика, за кандидате који поседују
сертификат копија.
Наведена документа доставити на српском језику.
Начин конкурисања
Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање, потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су
пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком: „За запошљавање радника у СР Немачкој - назив радног места за које конкуришу“.
Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној
служби за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Миграциони сервисни центар, Косте
Абрашевић 10, са назнаком: „За запошљавање радника у СР Немачкој“.
Непотпуна документација неће бити разматрана.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се обрате:
- свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ
- Позивном центру НСЗ, на број: 0800/300-301 (позив бесплатан)
- миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 2407-730
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са
послодавцем. О месту и термину одржавања разговора кандидати који уђу у
ужи избор биће обавештени путем телефона.
Рок трајања конкурса: 19.12.2014. године.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„Др СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“
26300 Вршац, Подвршанска 13
тел. 013/833-225
Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит. Кандидат
за радно место доктора медицине обавезан је да уз пријаву са биографијом
достави: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лекарско уверење о општој здравственој способности.

Виша медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: завршена висока медицинска школа струковних студија и стечено
звање: струковна медицинска сестра - техничар или виша медицинска школа општег или психијатријског смера. Кандидат за радно место виша медицинска
сестра - техничар обавезан је да уз пријаву са биографијом достави: оверену
фотокопију дипломе о завршеној високој медицинској школи струковних студија и стеченом звању: струковна медицинска сестра - техничар или оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи - општег или
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психијатријског смера, лекарско уверење о општој здравственој способности.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“
26360 Пландиште, Карађорђева 13
тел. 013/861-230
Доктор медицине
УСЛОВИ: Уз пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном
приложити: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, положен возачки испит Б категорије.

Медицински техничар
УСЛОВИ: Уз пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном
приложити: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, положен возачки испит „Б“ категорије.
ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
17500 Врање, Ј. Ј. Лунге 1
Возач
за рад у Служби хитне медицинске помоћи ОЈ Дом здравља
Врање Здравственог центра Врање, на одређено време због
замене привремено одсутног радника
УСЛОВИ: КВ или ВКВ возач, са Б и Ц категоријом. Уз захтев за заснивање радног односа приложити: CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, фотокопију возачке дозволе. Запослени ће обављати
послове возача у Служби хитне медицинске помоћи ОЈ Дом здравља Врање,
са описом посла из члана 23 тачка 50 Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Здравственог центра Врање. Пре заснивања
радног односа ближе ће бити упознат са описом посла који ће обављати по
уговору о раду. 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 и слично). 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, кандидат је дужан да достави 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 сајту
Министарства здравља РС. Захтев за заснивање радног односа, са назнаком:
„За радно место“, доставити поштом или личном доставом у писарници Здравственог центра Врање, Ј. Ј. Лунге 1.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831
Доктор медицине
УСЛОВИ: висока стручна спрема - медицински факултет; положен стручни
испит за звање: доктор медицине; дозвола за рад - лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу). Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас
приложи следећу документацију (у фотокопији): доказ о завршеној потребној
школи, положеном стручном испиту и дозволи за рад, кратку биографију са
адресом и контакт телефоном.

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: средња стручна спрема - медицинска школа - медицинска сестра
- техничар; положен стручни испит; дозвола за рад - лиценца издата од
надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у
комору (ако кандидат није у радном односу). Кандидат је дужан да уз пријаву
на оглас приложи следећу документацију (у фотокопији): доказ о завршеној
потребној школи, положеном стручном испиту и дозволи за рад, кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Информатичар
УСЛОВИ: виша школска спрема/средња стручна спрема - техничког смера,
радно искуство на истим пословима. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас

26

| Број 599 | 10.12.2014.

приложи следећу документацију (у фотокопији): доказ о завршеној потребној
школи, потврду о радном искуству на пословима информатичара, кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе поштом на наведену адресу болнице. Пријаве
поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати
у разматрање.

ПОЛИКЛИНИКА
„TECTUM MED-LABOR“
12000 Пожаревац, Книћанинова 19/21
тел. 012/531-041
Лекар специјалиста гинекологије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет, специјалиста
доктор гинекологије, положен стручни испит и поседовање важеће лиценце
за рад у струци.

Лекар специјалиста медицинске биохемије или фармацеут
специјалиста медицинске биохемије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински или фармацеутски факултет, специјалиста медицинске биохемије, положен стручни испит и важећа
лиценца за рад у струци.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве за запослење слати поштом, на e-mail: оffice@poliklinika-tectum.rs или лично у просторијама Поликлинике.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“
Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166
1. Доктор медицине
2. Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца
УСЛОВИ: За радно место под бр. 1: завршен медицински факултет (VII/1 степен), звање: доктор медицине, положен стручни испит, без обзира на радно
искуство; за радно место под бр. 2: завршена средња медицинска школа (IV
степен), општег смера, положен стручни испит, без обзира на радно искуство.
Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом и за радно
место под бр. 1: фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
уверење о положеном стручном испиту; за радно место под бр. 2: фотокопију
дипломе о завршеној стручној спреми (IV степен), звање: медицинска сестра
- техничар, уверење о положеном стручном испиту. Изабрани кандидати су у
обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-101
Доктор медицине
2 извршиоца
УСЛОВИ: медицински факултет (VII степен стручне спреме), положен стручни
испит. Кандидат мора да има психофизичку и здравствену способност за рад
под посебним условима рада и сменски рад.

Медицински техничар општег смера
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера (IV степен стручне спреме),
положен стручни испит. Кандидат мора да има психофизичку и здравствену
способност за рад под посебним условима рада и сменски рад.
ОСТАЛО: За наведена радна места, заинтересовани кандидати подносе:
пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених,
диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног односа (за средњу стручну спрему - поред дипломе и сва четири сведочанства),
потврду о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, уверење са евиденције Националне службе за запошљавање, лиценцу (за докторе медицине). Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима
се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Опште
болнице Параћин или послати на наведену адресу. Неблаговремене пријаве,
као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом неће бити
разматране. По завршеном конкурсу предата документа неће се враћати кандидатима.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ
11550 Лазаревац, Др Ђ. Ковачевића 27
тел. 011/8123-948, 8120-164
Лабораторијски техничар
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заваршена медицинска школа - лабораторијски техничар, без обзира на радно искуство, положен приправнички испит.
Потребна документа уз молбу: копија дипломе о завршеној стручној спреми,
копија сведочанства о положеном стручном испиту, копија извода из матичне
књиге и држављанства. Молбе слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„Молба“. Приложене копије се не враћају кандидатима.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11000 Београд, Теодора Драјзера 44
тел. 011/3671-429
Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа општег смера, 6 месеци
радног искуства, положен стручни испит. Уз пријаву приложити: кратку биографију, диплому или потврду (оригинал или оверену фотокопију) завршене
школе која се тражи огласом, уверење (оригинал или оверену фотокопију)
о положеном стручном испиту. Пријаве се подносе непосредно у кадровску
службу или поштом на наведену адресу болнице, са назнаком: „За оглас“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ТИТЕЛ
21240 Тител, Главна 22
тел. 021/861-767
е-mail: dztitel@gmail.com
Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен средње медицинске школе у занимању: медицинска сестра - техничар. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе завршене школе која се тражи огласом и оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве се подносе непосредно у правну службу или поштом, на горенаведену
адресу, са назнаком: „За оглас“. Неблаговремене, непотпуне и непотписане
пријаве неће се разматрати.

„ФИЛИПОВИЋ А“
СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
21000 Нови Сад
Данила Киша 39
е-mail: flips@open.telekom.rs
Медицински техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању: медицински техничар, пробни
рад 3 месеца.

Доктор стоматологије
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1, VIII степен стручне спреме у занимању: доктор стоматологије,
доктор наука - стоматолог, потребно искуство у струци, пробни рад 3 месеца.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на број телефона: 062/491-984 - Момчило Филиповић. Рок за пријављивање је 15.12.2014. године.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16
тел. 037/414-000, 421-826
Доктор медицине
за рад у Служби за интерну медицину
Опште болнице Крушевац
2 извршиоца
Опис послова: Ради послове из домена своје струке доктора медицине, под
упутством и контролом начелника служби или одељења. Присуствује визити
болесника, пише историје болести, отпусне листе, помаже у извођењу интервенција и код збрињавања пацијената на одељењу, дужан је да прати савремене методе дијагностике и лечења болесника, води уредно медицинску документацију, стара се о хигијени радног простора.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

Бесплатна публикација о запошљавању

Доктор медицине
за рад у Служби за пнеумофтизиологију Опште болнице
Крушевац
Опис послова: Ради послове из домена своје струке доктора медицине, под
упутством и контролом начелника служби или одељења. Присуствује визити
болесника, пише историје болести, отпусне листе, помаже у извођењу интервенција и код збрињавања пацијената на одељењу, дужан је да прати савремене методе дијагностике и лечења болесника, води уредно медицинску документацију, стара се о хигијени радног простора.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за интерну медицину Опште болнице
Крушевац
2 извршиоца
Опис послова: Стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко - консултативних и других прегледа. Праћење
болесника до друге здравствене установе истог или вишег нивоа. Учествује
у подели терапије, стара се о стерилности инструмената, води медицинску
документацију и обавља и друге послове из домена своје струке, стара се о
хигијени радног простора.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа
- општег смера, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или
решење о упису у комору.

Медицинска сестра
за рад у Служби за оториноларингологију Опште болнице
Крушевац
Опис послова: Стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа, прати болесника приликом
специјалистичко - консултативних и других прегледа. Праћење болесника до
друге здравствене установе истог или вишег нивоа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмената, води медицинску документацију
и обавља и друге послове из домена своје струке, стара се о хигијени радног
простора.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа
- општег смера, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или
решење о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби пријема и збрињавања ургентних стања
Опште болнице Крушевац
Опис послова: Даје ињекције интрамускуларно и интравенозно, обрада рана,
асистирање лекара при мањим хируршким и другим медицинским интервенцијама, врши стерилизацију и припрему инструмената и апарата за рад,
праћење болесника у друге здравствене установе истог или вишег нивоа,
даје обавештење пацијентима која се односе на рад службе, прима књижице од пацијената уз личну карту, проверава њену исправност, упуте, врши
достављање евиденције месечних и других извештаја и води другу потребну
документацију. Одговорна је за упис сваког пацијента у протокол и његово
уредно вођење, обавља и друге послове у домену своје струке, стара се о
хигијени радне просторије.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа
- општег смера, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или
решење о упису у комору.

Лабораторијски техничар
за рад у Служби лабораторијске дијагностике Опште болнице
Крушевац
Опис послова: Узима материјал за израду лабораторијских анализа. Врши припрему и разврставање материјала за израду анализа, водећи рачуна о приоритету израде. Стара се о одржавању и правилном функционисању апарата.
По потреби врши мануелну обраду материјала. Води неопходну медицинску
документацију, одржава хигијену радне просторије у којој ради.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа,
смер лабораторијски техничар, положен стручни испит, поседовање лиценце
за рад или решење о упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које послове се
пријављују; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или оверену
фотокопију решења о упису у Комору медицинских сестара и техничара. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско
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уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

ДЗ „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
11030 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300
e-mail: оffice@dzcukarica.rs
Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет (VII/1 степен стручне спреме), положен стручни испит за доктора медицине, лиценца, познавање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окружење), пожељно радно искуство у
струци. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, фотокопију лиценце
и фотокопију личне карте.

Доктор стоматологије
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет (VII/1 степен стручне спреме),
положен стручни испит за доктора стоматологије, лиценца, познавање рада
на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окружење), пожељно радно
искуство у струци. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са
кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о
држављанству, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, фотокопију
лиценце и фотокопију личне карте.

Медицинска сестра
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (IV степен стручне спреме),
положен стручни испит за медицинску сестру - општи смер, лиценца, познавање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окружење),
пожељно радно искуство у струци. Заинтересовани кандидати подносе:
пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/
венчаних, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи - општи смер, фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, фотокопију радне књижице и фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту
Министарства здравља РС, на сајту Националне службе за запошљавање, у
публикацији „Послови“ и на сајту ДЗ „Др Симо Милошевић“ или на горенаведену адресу - III спрат, соба бр. 15. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Сва обавештења о избору кандидата биће објављена на сајту Дома здравља. По завршетку огласа предата документа неће се
враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Олге Јовановић 11
тел. 011/3041-400
факс: 011/2832-337
e-mail: оffice@dzzvezdara.rs
Специјалиста радиологије
Опис послова: ради послове своје специјалности, учествује у тимском раду
према распореду непосредног руководиоца, учествује у едукацији кадрова,
ради на здравственом просвећивању, води евиднецију о свом раду, обавља и
друге послове по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из радиологије - VII/2 степен
стручне спреме, положен стручни испит, поседовање потврде о практичној
обучености из скрининга мамографије, основно познавање рада на рачунару. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, поштом или
личном доставом у архиву Дома здравља „Звездара“, Олге Јовановић 11, II
спрат, соба бр. 208. Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова. Тражени докази предају се у неовереним фотокопијама и не враћају се
кандидатима. Резултати огласа биће објављени на интернет страници Дома
здравља „Звездара“.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИЧИН ХАН
17510 Владичин Хан, Николе Тесле бб
тел. 017/473-054
Доктор опште медицине
на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања
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УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит.

Радиолошки техничар
на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања
УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, одсек за Ro техничаре и положен
стручни испит.
ОСТАЛО: Уз писану пријаву на оглас, кандидати су обавезни да доставе:
диплому о завршеној школи и уверење о положеном стручном испиту. Пријаве
са потребном документацијом достављају се на горенаведену адресу - правној
служби. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС, односно у публикацији „Послови“ Националне службе за
запошљавање.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(са стационаром)
15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом,
као и следеће посебне услове: IV степен стручне спреме, медицинска школа, занимање: медицинска сестра - техничар, обављен приправнички стаж и
положен стручни испит, упис у именик коморе, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе. Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе, у оригиналу или у овереној фотокопији, следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, кратку биографију са адресом
и контакт телефоном, диплому о завршеној школи - занимање: медицинска
сестра - техничар и фотокопију сведочанства за све четири године школовања, уверење о положеном стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу издату
од надлежне коморе, упис у именик коморе, потврду - уверење Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на посао по положеном стручном
испиту, потврду о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите; пожељно познавање рада на рачунару.
Пријаве се подносе поштом или лично на адресу Дома здравља, у року од
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984
Специјалиста гинекологије и акушерства
за рад у Дому здравља
Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља
осигураних лица, откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести,
обавља превентивне прегледе, мере и поступке, укључујући здравствено васпитање, који су утврђени као право из обавезног здравственог осигурања, ради
на унапређењу репродуктивног здравља жена, дијагностиковању обољења и
лечењу, ради у саветовалишту, обавља редовне контроле и праћење нормалних трудноћа, као и контролу и лечење патолошких трудноћа које не захтевају хоспитализацију, спроводи ултразвучну дијагностику, обавља прегледе
и контролне прегледе породиља, обавља систематске, контролне и циљане
гинеколошке прегледе жена, учествује у раду Саветовалишта за младе у оквиру Службе за здравствену заштиту школске деце, сарађује са Поливалентном
патронажном службом, води прописану евиденцију о свом раду, учествује у
процесу планирања, евалуације и извештавања о реализацији плана рада,
обавља и друге послове по налогу начелника Службе и директора.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен специјалистички испит из гинекологије и акушерства, поседовање лиценце, најмање 5 година рада као специјалиста гинекологије и акушерства. Уз
пријаву поднети: краћу биографију са адресом и контакт телефоном, оверену
копију дипломе медицинског факултета, оверену копију дипломе о специјализацији, лиценцу лекарске коморе Србије, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, фотокопију радне књижице са доказом о петогодишњем раду као специјалиста гинекологије и акушерства. Послови се
обављају са пуним радним временом. Рок за пријављивање је осам дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

ПОЛИКЛИНИКА „ХОЛИМЕД ПЛУС“
Батајница, Пуковника Миленка Павловића 14
Интерниста
Гинеколог
Биохемичар
Офталмолог
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УСЛОВИ: радно искуство минимум 3 године, пробни рад 6 месеци, рад је на
неодређено време. CV слати на е-mail: poliklinikaholimed@gmail.com.

ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ЂОРЂЕ“
34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 67
тел. 034/811-504, 811-880, 813-939
Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих становника,
запослених, хитну медицинску помоћ, кућно лечење и
поливалентну патронажу
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен стручни испит; чланство у
лекарској комори. Кандидати уз пријаву на оглас подносе: кратку биографију;
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту и оверену фотокопију
решења о упису у именик лекарске коморе.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих становника,
запослених, хитну медицинску помоћ, кућно лечење и
поливалентну патронажу
УСЛОВИ: завршена виша или средња медицинска школа - општи смер; положен стручни испит; чланство у комори медицинских сестара и техничара. Кандидати уз пријаву на оглас подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној
вишој или средњој медицинској школи - општег смера; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту и оверену фотокопију решења о упису
у именик коморе медицинских сестара и техничара.
ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос. Пријаве се подносе на горенаведену адресу установе или непосредно у канцеларији правне службе Дома здравља. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Оглас се објављује и
на сајту Министарства здравља Републике Србије. Рок за подношење пријава
је 10 дана од дана објаљивања у публикацији „Послови“. Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 радних дана од дана истека рока
за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније
10 радних дана од дана доношења одлуке.

ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА
34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1
тел. 034/6841-130, лок. 113
e-mail: dzbatocina@open.telekom.rs
Лекар опште праксе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет; да је
кандидат пунолетан; да има држављанство Републике Србије; да је положио
стручни испит; да поседује одобрење за самосталан рад у струци (лиценцу)
издато од надлежне коморе. Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу следећа документа: пријаву на конкурс; биографију; оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију одобрења за самосталан
рад у струци (лиценце) или решење да је у поступку добијања или обнављања
лиценце. Оверене фотокопије и оригинали извода из матичне књиге рођених
и уверења о држављанству не смеју бити старији од 6 месеци. Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење
о здравственој способности. Пријаве слати на горенаведену адресу, са обавезном назнаком: „Пријава на конкурс за заснивање радног односа за радно
место лекара опште праксе“.

Медицински техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - средња медицинска школа - општег
смера; да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да је
положио стручни испит и да поседује одобрење за самосталан рад у струци (лиценцу) издато од надлежне коморе. Уз пријаву на конкурс кандидати
прилажу следећа документа: пријаву на конкурс; биографију; оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; оригинал или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију одобрења
за самосталан рад у струци (лиценце) или решење да је у поступку добијања
или обнављања лиценце. Оверене фотокопије и оригинали извода из матичне
књиге рођених и уверења о држављанству не смеју бити старији од 6 месеци.
Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве слати на горенаведену адресу, са обавезном назнаком: „Пријава на конкурс за заснивање радног односа
за радно место медицинског техничара“.

Бесплатна публикација о запошљавању

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - средња медицинска школа - лабораторијског смера; да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан;
да је положио стручни испит и да поседује одобрење за самосталан рад у струци (лиценцу) издато од надлежне коморе. Уз пријаву на конкурс кандидати
прилажу следећа документа: пријаву на конкурс; биографију; оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; оригинал или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију одобрења
за самосталан рад у струци (лиценце) или решење да је у поступку добијања
или обнављања лиценце. Оверене фотокопије и оригинали извода из матичне
књиге рођених и уверења о држављанству не смеју бити старији од 6 месеци.
Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве слати на горенаведену адресу, са обавезном назнаком: „Пријава на конкурс за заснивање радног односа
за радно место лабораторијског техничара“.
ОСТАЛО: Све додатне информације могу се добити на број телефона:
034/6841-130, лок. 113 или на e-mail: dzbatocina@open.telekom.rs. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање
је 8 дана.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302
Возач
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема - саобраћајне или машинске струке, возачки
испит „Ц“ или „Д“ категорије, радно искуство 1 година, лекарско уверење о
посебној здравственој способности. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене
фотокопије: дипломе о завршеној школи, извода из матичне књиге рођених,
уверења о држављанству, потврде да се против лица не води судски поступак; доказа о радном искуству; лекарског уверења о посебној здравственој
способности.

Спремачица
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: основна школа, познавање хигијенског минимума, радно искуство 12
месеци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом
биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној
школи, извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству, потврде
да се против лица не води судски поступак; доказа о радном искуству; уверења о познавању хигијенског минимума.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним
ковертама на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну
неурологију - Правна служба, Београд, Браће Јерковић 5.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676
Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене, до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријског или
општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног искуства.
Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице. Пријаве слати у затвореној
коверти на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за
пријем медицинске сестре - техничара, на одређено време по основу замене,
до повратка радника са боловања - 1 извршилац“.

Благајник
на одређено време по основу замене, до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - економског или општег смера, радно
искуство најмање шест месеци. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи;
фотокопију радне књижице. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему. Приликом заснивања радног односа, кандидати
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности
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за послове за које се прима. Пријаве слати у затвореној коверти на наведену
адресу Клинике, са назнаком:“Пријава на конкурс за пријем благајника, на
одређено време - 1 извршилац“.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

АПОТЕКА „МЕНТА“
31000 Ужице, Ужичке републике 195
тел. 031/554-111
Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, одрађен приправнички стаж. Пријаве слати на е-mail: majamenta@ptt.rs. Конкурс је отворен до 31.12.2014. године.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
Владимирци, Светог Саве 17
тел. 015/513-283
е-mail: dzvladcentar@open.telekom.rs
Доктор медицине - специјалиста гинекологије и акушерства
на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: VII/2 степен, лекар специјалиста, радно искуство 24 месеца, положен
стручни испит. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани
кандидати могу мејлом да доставе радне биографије или да се јаве послодавцу на горенаведени број телефона. Лице за контакт: Александар Иванковић.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300
Доктор медицине
на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен, завршен медицински факултет и положен стручни
испит. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завршеном
факултету, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, извод
из матичне књиге рођених/венчаних и лекарско уверење.

Пољопривреда

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.

БЕОГ РА Д
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
11253 Сремчица, Школска 4
тел. 011/2526-114, 2522-718
е-mail: оsvukk@open.telekom.rs

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Краља Александра 5
тел. 030/463-766

Наставник ТИО - технике и информатике
на одређено време до истека мандата запосленом који
обавља функцију директора у другој основној школи

Ловочувар ловишта „Црни Тимок“ Ловачког удружења
Бољевац

Наставник музичке културе
на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног
одсуства

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, шумарске струке (оригинал или
фотокопија дипломе), дозвола за држање и ношење оружја, положен ловачки испит (оригинал или фотокопија уверења), да кандидат има лиценцу за
обављање послова ловочувара (оригинал или фотокопија), положен возачки
испит за „Б“ категорију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење надлежних судова да се против кандидата не води истрага и
да није подигнута оптужница. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша 36
тел. 062/524-150
Ветеринар
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће услове: завршен ветеринарски
факултет, диплома и уверење о стручној спреми, лиценца за обављање ветеринарске делатности, возачка дозвола „Б“ категорије, рад на рачунару, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о општој здравственој способности, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са обавезном назнаком: „Пријава
по огласу за пријем ветеринара“. Пре слања пријаве и документације јавити се
на број телефона: 062/524-150.
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Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2014/2015. године члан 132 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање пописано Законом о основама система образовања и васпитања, Правилником о врсти и степену стручне спреме
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и Правилником
о организацији рада и систематизацији радних места у школи; 2. психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да
је држављанин Републике Србије. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у радни однос достављају се на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања. Испуњеност
услова из тачке 2 - доказује се приликом пријема у радни однос, а испуњеност
услова из тачке 3 - школа прибавља службеним путем. Кандидати су дужни
да школи уз пријаву на конкурс доставе: писану биографију, оверену копију
дипломе о стеченој стручној спреми, оверену копију уверења о држављанству
РС и извод из матичне књиге рођених или венчаних. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867
Доцент за ужу научну област Менаџмент јавног сектора
са 10% радног времена, на одређено време од 5 година
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Наука и образовање
УСЛОВИ: научни назив доктора наука; научни, односно стручни радови
објављени у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној
спреми из одговарајуће научне области; биографију; списак радова и саме
радове.

Асистент за ужу научну област Финансијски менаџмент,
рачуноводство и ревизија
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука из одговарајуће
области коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је претходне
нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам, смисао
за наставни рад. Уз пријаву приложити: биографију; диплому о одговарајућој
стручној спреми; потврду о уписаним докторским студијама; за студенте са
завршеним магистарским студијама потврду о прихваћеној теми докторске
дисертације; списак радова и саме радове.

Сарадник у настави за ужу научну област Менаџмент
технологије, иновација и развоја
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. Уз
пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми; потврду да је
студент мастер академских или специјалистичких студија; потврду о положеним испитима и биографију.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на
Факултету. Сви прилози достављају се у електронској форми на CD-u. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ВРАЧАР“
11000 Београд, Бјелановићева 2
тел. 011/2450-287
Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке акадмске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године за васпитача или стручног сарадника (педагога,
психолога, педагога за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопеда),
дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање пет
година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања; високо
образовање стечено на основним студијама од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за
васпитача или стручног сарадника (педагога, психолога, педагога за ликовно,
музичко и физичко васпитање и логопеда), дозвола за рад, обука и положен
испит за директора установе и најмање пет година рада у установи, након
стеченог одговарајућег образовања; високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студије у
трајању од три године или вишим образовањем за васпитача, дозвола за рад,
обука и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у
предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; васпитач и стручни сарадник (педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопед) мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Овај услов се доказује одговарајућим уверењем издатим од
високошколске установе или кроз додатак дипломи или одговарајућом исправом о накнадно стеченом овом образовању на високошколској установи, уверењем о положеном стручном испиту, односно доказом о положеном испиту за
лиценцу; кандидат мора да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и 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 психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом доставља се пре закључења уговора, а доказ да кандидат није
осуђиван (оригинал уверење о подацима из кривичне евиденције) - прибавља
установа по службеној дужности, а може да га достави и кандидат, с тим што
овај доказ не може бити старији од 6 месеци од дана подношења пријаве.
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: биографске податке са
прегледом кретања у служби; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о радном стажу у области васпитања и образовања
са подацима о пословима које је обављао - оверена копија радне књижице и
потврда установе у којој је радио; оверену копију доказа о положеном испиту
за директора установе - лиценце за директора установе; оригинал уверења
да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница
(не старије од 6 месеци од дана подношења пријаве); оригинал уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци од дана подношења
пријаве); оригинал извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци
од дана подношења пријаве); оверену копију личне карте. Пријаве на конкурс
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са доказима о испуњености услова достављају се на горенаведену адресу, са
назнаком: „Конкурс за директора“ или се непосредно предају у Установи, сваког радног дана, у времену од 07,00 до 15,00 часова. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
Наставник у звање ванредног или редовног професора за ужу
научну област Олигофренологија
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат дефектолошких наука, да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 7 и ст. 9 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010, 99/14), као и Статутом факултета за избор у звање ванредног или редовног професора. Документа која
је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, библиографија (са
копијама радова), оверене копије диплома, извод из матичне књиге рођених,
држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом.
Рок за подношење пријава је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе
се Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Високог Стевана 2, у року од 8 дана од дана објављивања.

Наставник страног језика за ужу научну област Енглески језик
и књижевност
на одређено време од четири године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са чл. 68 ст. 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 99/2014), објављене стручне
радове у одговарајућој области и искуство у настави најмање 5 година, као и
услови предвиђени Статутом Факултета.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, библиографија, оверене копије диплома, извод из матичне књиге
рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под
истрагом. Рок за подношење пријава је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са свим прилозима
подносе се Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета
у Београду, Високог Стевана 2, у року од 8 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214
Уметнички сарадник за ужу уметничку област Графика
на период од пет година
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета уметности и Статутом Факултета и имају способност за рад у настави. Кандидат треба да влада
свим графичким техникама. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама или оверену фотокопију уверења о
завршеним студијама, биографију, библиографију на формулару који се може
добити у секретаријату Факултета. Кандидати су дужни да на расписани конкурс поднесу радове на основу којих се може сагледати да ли и како владају
материјом наставног предмета за који конкуришу, и то мапу са 10 оригиналих
графичких листова. Пријаве са прилозима и радовима подносе се Факултету,
на наведену адресу, у времену од 10,00 до 13,00 сати, у року од 15 дана од
дана објављивања. Информације на број телефона: 011/2181-214.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Мије Ковачевића 11б
Ванредни професор/доцент за ужу научну област Хришћанска
философија и религиологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области за коју
се конкурс расписује, са претходним философским и теолошким образовањем,
објављени стручни и научни радови од значаја за развој науке, учешће у научним пројектима и друго у складу са чланом 64 став 5 и став 7 Закона о високом
образовању. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској
настави и раду са студентима из уже научне области, као и кандидати који
су учествовали у научноистраживачким пројектима из наведене уже научне
области. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак
научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благослов
надлежног епископа, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 8 дана од дана
објављивања.
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Наука и образовање
Асистент за ужу научну област Практично богословље литургика/тежиште истраживања: Теологија црквене музике
УСЛОВИ: сходно члану 72 Закона о високом образовању: да је студент докторских студија (VII/1 степен) или магистар наука (VII/2 степен) коме је прихваћена тема докторске дисертације; да је претходне нивое студија завршио
са укупном просечном оценом најмање осам; да показује смисао за наставни
рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској настави
и раду са студентима из уже научне области. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови,
дипломе о одговарајућој стручној спреми и доказ о уписаним докторским студијама или доказ да је прихваћена тема докторске дисертације, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски
факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 8 дана од дана објављивања.
ОСТАЛО: Остали услови конкурса предвиђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013,
99/2014), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим
општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата.

ОШ „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“
11080 Земун, Призренска 37
1. Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, до истека мандата директору школе
2. Васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана, до окончања привремене спречености за рад
3. Наставник физичког образовања
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана, до окончања привремене спречености за рад
УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалситичке академске студије), по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године (чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања „Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013). Кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања „Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13); кандидат који у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона
(чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања „Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013), без обзира на радно искуство и пол;
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривичнa делa
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основaма система образовања и
васпитања (уверење прибавља школа); да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; држављанство РС. За радна места под бр. 1 и 2 - потребно
је да кандидати имају VII степен, дипломирани дефектолог - сурдолог, а за
радно место под бр. 3 - кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте
стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника,
васпитача и стручних сарадника у основној школи за глуве и наглуве ученике („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 4/98), професор физичког васпитања; професор физичке културе; дипломирани педагог физичке културе;
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске
гране; професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске
рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут,
наставник физичког васпитања, да је оспособљен на факултету за специјалну
едукацију и рехабилитацију (дефектолошки факултет) за рад са ученицима
ометеним у развоју).
ОСТАЛО: Потпуна пријава треба да садржи: оверену фотокопију дипломе о
одговарајућем образовању (овера не старија од 6 месеци), уверење о дражављанству РС (оригинал, не старији од 6 месеци или оверена фотокопија
не старија од 6 месеци); 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 Европским системом преноса бодова (потврда/
уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова и
положеним испитима) или оверену фотокопију (не старију од 6 месеци) уверења о положеним стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ сагласно чл. 121 став
7 Закона о основама система образовања и васпитања); кандидати за радно
место под бр. 3 достављају и уверење о оспособљености за рад са ученицима
ометеним у развоју (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Лекарско
уверење (оригинал, не старији од 6 месеци или оверена фотокопија, не ста-
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рија од 6 месеци) подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад
са децом у ученицима. Психолошку процену способности врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака (чл.
130 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања „Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013). Конкурси за поменута радна места расписују се на основу чл. 120, чл. 132 став 6 тачка 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013). Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Документа се по окончању конкурса
не враћају кандидатима. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“ - навести за које радно место.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ ЛАЗАР“
11550 Лазаревац, Бранка Радичевића 27а
тел. 011/8122-251
Наставник математике
на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања
УСЛОВИ: да кандидат испуњава све законом утврђене услове за заснивање
радног односа сагласно члану 120 Закона о основама система образовања и
васпитања, сходно Правилнику о врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) и Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Кнез Лазар“: одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Потребна документа:
оверена копија дипломе или уверења, уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, на горенаведену адресу школе.

ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
11030 Београд, Пожешка 52
тел. 011/3554-845
Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
Професор историје
на одређено време до повратка радника из иностранства
Професор српског језика
на одређено време до повратка раднице из иностранства
Медијатекар
са 70% радног времена, на одређено време док траје мандат
помоћника директора
Професор информатике
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
Професор музичке културе
са 50% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидат мора
да поседује одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручног сарадника у основној школи. Пријаве за
заснивање радног односа са одговарајућом документацијом којом се доказује
испуњеност услова: фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству. Фотокопије тражених докумената морају бити оверене. Лекарско уверење кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - кандидат доставља сам. Кандидат који испуњава услове
дужан је да се подвргне провери психофизичких способности за рад са децом
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са документацијом слати на адресу
школе.

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање
ФАРМАЦЕУТСКО-ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА ШКОЛА
11000 Београд, Донска 27-29
тел/факс: 011/3047-812
Секретар
на одређено време до повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник - мастер или
дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године.

Библиотекар
на одређено време, са 55% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос може да буде примљено
лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; одговарајуће образовање: професор језика и књижевности,
односно књижевности и језика, смер библиотекарство; дипломирани библиотекар - информатичар; професор, односно дипломирани филолог за општу
књижевност и теорију књижевности; лице које испуњава услове за наставника гимназије или стручне школе, односно стручног сарадника - педагога
или психолога; професор народне одбране, професор, односно дипломирани
филолог за италијански језик и књижевност; професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и книжевност; дипломирани компаративиста и
библиотекар; мастер библиотекар - информатичар; мастер професор језика и
књижевности (главни предмет, профил, библиотекарство и информатика); на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису које је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који је уређивао високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године.

Наставник физикалне терапије са балнеоклиматологијом
(вежбе и практична настава)
на одређено време до повратка одсутне запослене, са 32%
радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос може бити примљено
лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Правилником о врсти
образовања наставника који остварују план и програм оглада за за образовне
профиле: козметички техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски
техничар и масер; одговарајуће образовање: виши физиотерапеутски техничар; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или 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.

Наставник основа неге у рехабилитацији
(вежбе и практична настава)
на одређено време до повратка одсутне запослене, са 16%
радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос може да буде примљено
лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама; одговарајуће образовање: виши физиотерапеутски техничар; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септрембра 2005. године или 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.

Наставник кинезиологије
(вежбе и практична настава у блоку)
на одређено време до повратка одсутне запослене, са 36%
радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске услове за рад на наведненом радном месту
прописане чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама; одговарајуће образовање: виши физиотерапеутски техничар, струковни терапеут, струковни физиотерапеут, виши физиотерапеут;
специјалиста струковни физиотерапеут; дипломирани дефектолог и дипломирани педагог; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који је
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уређивао високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године.

Наставник масаже
(вежбе и практична настава)
на одређено време до повратка одсутне запослене, са 16%
радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос може да буде примљено
лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Правилником о врсти
образовања наставника који остварују план и програм огледа за образовне
профиле: козметички техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски
техничар и масер; одговарајуће образовање: виши физиотерапеутски техничар; виши естетичар - козметичар; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године или 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.

Наставник медицинске микробиологије са епидемиологијом
на одређено време до повратка запослене, са 80% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос може да буде примљено
лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Правилником о врсти
образовања наставника који остварују план и програм огледа за образовне
профиле: козметички техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски
техничар и масер; одговарајуће образовање: доктор медицине, специјалиста
микробиологије и паразитологије, доктор медицине, специјалиста епидемиолог, доктор медицине; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године или 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.

Наставник предузетништва
на одређено време, са 35% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос може бити примљено
лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр.72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Правилником о врсти
образовања наставника који остварују план и програм огледа за образовне
профиле: козметички техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар и масер; одговарајуће образовање: дипломирани економиста,
дипломирани инжењер организације рада; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистеичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године.

Наставнике фармакологије
на одређено време, са 10% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос може да буде примљено лице које испуњава Законске услове за рад на наведеном радном месту
прописане чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), а у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; одговарајуће образовање: дипломирани фармацеут;
доктор медицине, магистар фармације; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године или 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.

Наставник хигијене са здравственим васпитањем
на одређено време, са 10% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту
прописане чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама; одговарајуће образовање: доктор медицине, специјалиста за хигијену; доктор медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста хигијене; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
или 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.
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Наставник прве помоћи (настава у блоку)
на одређено време, са 30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос може да буде примљено лице које испуњава услова за рад на наведеном радном месту прописане
чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; одговарајуће образовање; доктор медицине, доктор стоматологије, дипломирани фармацеут; професор народне одбране; дипломирани
педагог за народну одбрану; виша медицинска сестра - техничар; струковна
медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста доктор медицине, одговарајуће специјализације; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; дипломирани
специјални педагог; професор педагогије; виша медицинска сестра општег
смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински ехничар; виша медицинска сестра; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо обраовање до 10. септембра 2005. године или 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.

Наставник прве помоћи
на одређено време, са 0,7% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту
прописане чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама; одговарајуће образовање: доктор медицине;
доктор стоматологије; дипломирани фармацеут, професор народне одбране;
дипломирани педагог за народну одбрану; виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста доктор медицине, одговарајуће специјализације; специјалиста струковна
медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска сестра, дипломирани психолог, дипломирани дефектолог, дипломирани педагог;
дипломирани специјални педагог; професор педагогије; виша медицинска
сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша
медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар; виша медицинска сестра; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропосу који је
уређивао високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године.

Наставник математике
на одређено време, са 67% радног времена, у својству
приправника
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос може бити примљено
лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама; одговарајуће образовање: професор математике, дипломирани математичар; дипломирани математичар - професор математике;
дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: основи геометрије); дипломирани информатичар; професор
хемије - математике; професор географије - математике; професор физике
- математике; професор билогије - математике; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; професор математике теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; професор информатике - математике; дипломирани математичар за теоријску математику и
примене; дипломирани математичар за рачунарство и и информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани математичар - математика финансија; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар за математику економије; професор математике и рачунарства; мастер
математичар; мастер професор математике. Лице из алинеје двадесет четврте
и двадесет пете мора имати претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима из области математике и примењене математике
(са положеним испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије); на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или 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.

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време, са 30% радног времена, у својству
приправника
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос може да буде примљено
лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту про-
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писане чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама; одговарајуће образовање: професор информатике, односно дипломирани информатичар; професор математике, односно дипломирани
математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике; дипломирани инжењер за
информационе системе, односно дипломирани инжењер организације заинформационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства;
дипломирани економист, смерови: кибернетско - организациони, економска
статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика
и информатика или статистика, информатика и квантна економија; дипломирани информатичар; дипломирани информатичар - пословна информатика;
дипломирани информатичар - професор информатике; дипломирани информатичар - мастер; дипломирани професор информетике - мастер; дипломирани информатичар - мастер информатике; мастер математичар; мастер информатичар; мастер инжењер електротехнике и рачунарства; мастер професор
технике и информатике; мастер инжењер информационих технологија; мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке); наставу
и друге облике образовно - васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године савладало програм рачунарства и информатике у
трајању од најмање четири семестра. Лица која су секла академско звање мастер, морају имати у оквиру завршних основних академских студија, положено
најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање)
и најмање три предмета из области Математика. Испуњеност услова из ст. 2 и
3 ове тачке утврђује Министарство надлежно за послове образовања, на онову наставног плана и програма студија; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године или 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.

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка одсутне запослене, са 60%
радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос може бити примљено
лице које испуњава законске услове за рад на радном месту прописане чланом
8 став 2 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; одговарајуће образовање: професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика;
професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски
језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; мастер
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и Српска
књижевност); мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски
програм Српска филологија; српски језик и лингвистика); мастер професор
језика и књижености (србиста) (студијски програми: 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); у школама у којима се образовно - васпитни
рад обавља на језику националне мањине: професор српскохрватског језика
и југословенске књижевности за наставу на мађарском, русинском и румунском језику; професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине; дипломирани професор србиста (српски језик и лингвистика)
- мастер; професор српског језика и књижевности; професор српског језика и
књижевности са општом лингвистиком; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима; професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор српскохрватског језика и опште
лингвистике; професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима;
професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима; професор, односно дипломирани филолог за југословенске књижевности и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним
језиком; дипломирани филолог за српски језик и књижевности; дипломирани
филолог за књижевност и српски језик; 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 книжевности (србис-
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та) (студијски програми: Српска књижевност, Српска књижевност); мастер
филолог (студијски програм Филологија, модули: Српски језик и Српски језики
компаративна књижевност); мастер филолог (студијски програм Српски језик
и књижевност). Лице из става 2 алинеја 3 обавезно је да положи испите из
Методике са основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке праксе и Српског језика у контексту са мађарским
или словачким језиком. Лице са основама глотодидактике, Методике наставе
српског као нематерњег језика, Методичке праксе и испит из српског језика
у контакту са мађарским, односно словачким језиком (за мађарску и словачку националну мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику,
Теорију језика у контакту) и остале националне мањине; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године или 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.

Библиотекар
на одређено време до повратка одсутне запослене, са 40%
радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту
прописане чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама; одговарајуће образовање: професор језика и књижевности, односно књижевности и језика, смер за библиотекарство; дипломирани библиотекар - информатичар; професор, односно дипломирани филолог
за општу књижевност и теорију књижевности; лице које испуњава услове за
наставника гимназије и стручне школе, односно стручног сарадника - педагога
или психолога; професор народне одбране; професор, односно дипломирани
филолог за италијански језик и књижевност; професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и књижевност; дипломирани компаративиста и
библиотекар; мастер библиотекар - информатичар; мастер филолог (главни
предмет, односно профил: библиотекарство и информатика); мастер професор језика и књижевности (главни предмет, односно профил: библиотекарство
и информатика); на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
или 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.
ОСТАЛО: доказ о врсти и степену стручне спреме (оверена фотокопија дипломе, на старија од 6 месеци), уверење о држављанству РС (оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци, документ може бити старији од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија, не старије од 6 месеци, документ може бити старији од 6 месеци); лекарско уверење (психичка, физичка
и здравствена способност за рад са ученицима) - доказ о испуњености овог
услова подноси се пре закључења уговора о раду; уверење издато од надлежног органа да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - прибавља школа. У складу са чл. 130 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
проверу прихофизичких способности за рад са ученицима вршин надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Пријаву са овереним доказима о испуњавању услова конкурса слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Број телефона за информације: 011/3047-812.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ“
11000 Београд
Тимочка 24
тел. 011/2836-610
Наставник математике
на одређено време ради замене запосленог преко 60 дана

УНИВЕРЗИТЕТ „МЕТРОПОЛИТАН“
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63
тел. 011/2030-885
Наставник за ужу област Рачунарске науке (за наставу на
предметима: Веб системи, Развој веб апликација, Развој
мобилних апликација, Раунарска форензика, Паралелно
програмирање, C# програмски језик, Дистрибуирани системи,
Напредне мрежне технологије, Планирање и оптимизација
мрежа, Теорија хакерисања и напада, Уграђени сисеми,
Развој софтвера за уграђене системе)
на одређено време
2 извршиоца
Наставник за ужу област Софтверско инжењерство (за
наставу на следећим предметима: Софтверско инжењерство,
Развој великих софтверских система, Агилне методе развоја
софтвера, Инжењерство системског софтвера)
на одређено време
Наставник за ужу област Информациони системи (за
наставу на предметима: Савремене методологије развоја
информационих система, Иновације и нове технологије
информационих система, Администрација рачунарских
система и мрежа, Пословна интелигенција)
на одређено време
Наставник за ужу област Рачуноводство
са пуним и делимичним радним временом, на одређено време
Наставник за ужу област Дизајн нових медија
на одређено време
Наставник за ужу научну област Историја уметности и дизајна
на одређено време
Предавач струковних вештина за област Текстил
на одређено време
Наставник за ужу област Операциони менаџмент
на одређено време
Наставник за ужу област Микроекономија
на одређено време
Наставник за ужу област Грађанско и пословно право
на одређено време
Асистент за ужу област Информационе технологије
на одређено време
Асистент за ужу област Софтверско инжењерство
на одређено време
Асистент за ужу област Рачунарске науке
на одређено време
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове за избор у звања дефинисане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитан универзитету. Кандидати се пријављују искључиво електронским путем, коришћењем обрасца за пријаву који се може преузети са сајта факултета: www.metropolitan.еdu.rs/конкурс и слањем попуњеног обрасца
на адресу: konkurs@metropolitan.еdu.rs. Допунску документацију (копија
диплома и радова) кандидати могу да пошаљу поштом или да донесу на наведену адресу универзитета. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

ПРВА ОБРЕНОВАЧКА ОСНОВНА ШКОЛА
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 169
тел. 011/8721-289, 8720-049

Стручни сарадник - медијатекар
са 20% радног времена
на одређено време ради замене запосленог преко 60 дана

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван за кривична дела из чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013); држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс доставити: доказ о одговарајућем образовању и уверење
о држављанству. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду подноси
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима. Пријаве слати на наведену адресу школе.

УСЛОВИ: у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/2013), сертификат Министарства просвете и науке за педагошког асистента - диплома или оверена копија
дипломе васпитно-образовне струке, занимањe: васпитач; општа здравствена
способност - лекарско уверење подноси само изабрани кандидат; држављанство Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (прибавља школа). Тестирање кандидата у погледу
психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима организује
школа код Националне службе за запошљавање, по истеку рока за пријављи-
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вање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
са потребном документацијом слати на адресу школе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 011/8726049.

БОР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19210 Бор, Београдска 10
Наставник математике
на одређено време до 31.08.2015. године, односно до краја
школске године
Наставник математике
са 77,77 % радног времена, на одређено време до 31.08.2015.
године, односно до краја школске године
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска
математика, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани инжењер математике, са изборним предметом: основи геометрије, дипломирани информатичар, професор хемије - математике, професор географије
- математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар
- мастер, професор математике - теоријско усмерење, професор математике
- теоријски смер, професор информатике - математике, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, дипломирани математичар - математика финансија, дипломирани математичар
- астроном, дипломирани математичар за математику економије, професор
математике и рачунарства, мастер математичар (лице мора претходно имати завршене основне академске студије на студијским програмима из области
математике и примењене математике са положеним испитом из предмета:
Геометрија или Основи геометрије), мастер професор математике (лице мора
претходно имати завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике и примењене математике са положеним испитом
из предмета: Геометрија или Основи геометрије). Кандидат треба да поред
општих услова испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање из члана
8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основaма система образовања и васпитања (доказ прибавља школа службеним путем); држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 130 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања, психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, након ужег избора кандидата. Уз пријаву
са кратком биографијом, кандидати су обавезни да доставе оригинале или
оверене копије, не старије од 6 месеци, следећих докумената: дипломе о стеченом образовању, уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, лекарско уверење (подноси се пре закључења уговора о раду). Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
са назнаком: „За оглас“. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“
19320 Кладово, Младост 1
тел. 019/801-274
Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: 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, односно на основним студијама
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; одговарајуће високо образовање за наставника ове
врсте школе и подручја рада: мешовита школа - гимназија и стручна школа,
подручја рада: Економија, право и администрација и Трговина, угоститељство
и туризам, прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
- Просветни гласник“, бр. 15/2013) и Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008, 5/2001, 8/2001, 9/2013 и 6/2014); за педагога и психололога; дозвола
за рад - лиценца, односно положен стручни испит; најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; завршена обука и положен испит за директора (програм
обуке за директора и подзаконски акти о полагању испита за директора нису
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донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року исти
положи кад се створе услови); 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 основа
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије; знање српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, оверене фотокопије дипломе о стеченом образовању и уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о
радном искуству у области образовања и васпитања, радну биографију и писмени доказ да кандидат зна српски језик на ком се остварује образовно-васпитни рад у школи (ако одговарајуће образовање није стечено на српском
језику, кандидат доставља писмени доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе). Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
- изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван - прибавља школа у складу са законом. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу
школе, са назнаком: „Пријава на конкурс за директора школе“.

ОШ „ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ“
19215 Злот
тел. 030/2561-022
Професор енглеског језика и књижевности
на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са 50% радног
времена
Професор математике
на одређено време до 31.08.2015. године
Професор математике
на одређено време до 31.08.2015. године, са 55% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеним занимањима, прописан
Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у основној школи и чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13);
сходно одредбама члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), у радни однос у установи може да буде примљено лице ако има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на оглас приложити: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију) и уверење о држављанству РС. 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. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
19219 Кривељ
тел. 030/473-114
Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13): високо образовање стечено на студијама другог степена, мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије у складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава услове за наставника те
врсте школе за подручје рада за педагога и психолога; поседовање дозволе
за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, положен испит за директора установе (ближе
услове за полагање лиценце за директора, програм обуке у складу са стандардима компетенција директора, програм испита, начин и поступак полагања
испита, састав и начин рада комисије министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине пред којом се полаже испит за директора, садржину
и изглед обрасца лиценце за директора, трошкове полагања испита, накнаде
за рад члановима комисије и остала питања у вези са полагањем испита и сти-
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цањем лиценце за директора, прописује министар); изабрани директор који
нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана
од дана ступања на дужност.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 6
тел. 030/424-588

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о
положеном ипиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду да има најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања; лекарско
уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; уверење да кандидат није осуђиван - прибавља школа;
преглед кретања у служби са биографским подацима и доказ о својим организационим способностима (необавезно); остала документа која могу послужити
приликом доношења одлуке о избору. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе или доставити лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

Наставник разредне наставе у настави основног образовања
одраслих
на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са
59% радног времена

OШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-951
Наставник разредне наставе
на одређено време, замена одсутног запосленог преко 60
дана
Наставник француског језика
на одређено време, замена одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна спрема према чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013) и према чл. 2 (важи за наставника разредне наставе) и
чл. 3 (важи за наставника француског језика), Правилника о систему и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
- Просветни гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013); образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или положене
испите у току студија из педагогије и психологије или положен стручни испит,
односно испит за лиценцу; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: диплому, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству (све у оригиналу или у овереној фотокопији), доказ
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“
19320 Кладово, Младост 1
тел/факс: 019/801-274, 803-335
е-mail: gimnazija@kladovonet.com
Наставник историје
на одређено време до повратка радника са места директора
друге школе, са 10% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуне услове предвиђене чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/2011 и 55/2013); одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Уз пријаву доставити: диплому, уверење
о држављанству, доказ да кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик (уколико није стекао образовање на српском
језику), доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи и у току студија
након дипломирања са најмање 30 бодова и 6 бодова у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, односно уверење о положеном стручном
испиту (испиту за лиценцу) или доказ да је у току студија положио испите из
педагогије и психологије и извод из матичне књиге рођених. Све копије морају
бити оверене. Доказ из става 1 тачка 2 члана 120 Закона - прибавља школа.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља изабрани
кандидат по конкурсу, у тренутку склапања уговора о раду. Непотпуне, неблаговремене и неодговарајуће пријаве неће се узети у разматрање.
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Наставник историје у настави основног образовања одраслих
на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са
9,4% радног времена
Наставник математике у настави основног образовања
одраслих
на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са
39,3% радног времена
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове утврђене у члану 120 Закона о
основама система образовања и васпитања: 1. да имају образовање у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилником о условима у погледу простора, опреме,
наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих, који предвиђа још један услов - савладан програм обуке
за рад са одраслима - Интегрални програм обуке за остваривање програма
функционалног основног образовања одраслих; 2. да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву
на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора
о раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе (оригинале или
оверене копије, не старије од шест месеци): диплому о стеченом образовању,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и сертификат о
савладаном програму обуке за рад са одраслима - Интегрални програм обуке
за остваривање програма функционалног основног образовања одраслих. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, а сви кандидати у пријави треба да наведу број телефона. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за радно место“ и назначити за које
радно место се кандидат пријављује.

В РА ЊЕ
ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
Ратаје, 17501 Врање
тел. 017/59-003, 59-035
Професор енглеског језика
са 60% радног времена, на одређено време, тј. до повратка
раднице са породиљског одсуства, најдуже до краја школске
2014/2015. године, за рад у школи у Ратају и Александровцу
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање; да кандидат
испуњава и остале услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), тј. да има
општу здравствену способност, да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања и да има држављанство РС. Уз пријаву на конкурс
доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ
да се против кандидата не води истрага, нити да је подигнута оптужба и да
се не води кривични поступак пред судом (све то не старије од шест месеци),
кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, тј. сведочанства. Пријаве
слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
17500 Врање
Моше Пијаде бб
тел. 017/422-425
Професор физичког васпитања
на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама.

Професор биологије
за 10% радног времена, на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2015. године
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове прописане законом: одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (проверу психофизичких способности за рад са
ученицима врши надлежна Национална служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака); да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основaма система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву са
кратком биографијом приложити: оригинал или оверену фотокопију дипломе, лекарско уверење о здравственој способности за рад са ученицима, уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривичнa делa
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основaма система образовања и
васпитања, уверење о држављанству Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са потребном документацијом, која није старија од 6 месеци, доставити у року од 8 дана од дана
објављивања. Пријаве са подносе на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАИМ ФРАШЕРИ“
17520 Бујановац, Доситеја Обрадовића 13
тел. 017/651-304
Наставник математике
на одређено време до повратка радника са функције
директора школе
УСЛОВИ: У радни однос могу бити примљени кандидати који испуњавају следеће услове: одговарајуће образовање, да имају стручну спрему прописану
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл.
гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/12); да имају психичку, физичку и
здравствену способности за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основaма система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да знају језик (албански) на ком се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству), доказ о знању језика
(албанског) на ком се остварује образовно-васпитни рад у школи. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања
мишљења Школског одбора. Пријаве слати на адресу школе. Ближа обавештења могу се добити у школи или на број телефона: 017/651-304. Пријаве
са документима доставити у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „КРАЉ ПЕТАР I ОСЛОБОДИЛАЦ“
17545 Корбевац
тел. 017/448-502
Професор физичке културе
са 70% радног времена - 60% радног времена у подручној
школи у Кривој Феји и 10% у матичној школи у Корбевцу, на
одређено време до повратка радника са функције директора
школе, а најдуже до 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће образовање - завршен одговарајући факултет - VII/1 степен у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела
утрђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да су држављани Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: диплому о степену стручне спреме, уверење
о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење
о неосуђиваности основног и вишег суда. Лекарско уверење се прилаже по
доношењу одлуке о избору, пре закључења уговора о раду. Сва документа се
прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Овера истих не може бити
старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са
документацијом слати на адресу школе.

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
МАДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/405-035
Конкурс објављен 12.11.2014. године у публикацији „Послови“, за
радно место: професор математике, за 72% радног времена, на
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одређено време до 31.08.2015. године, мења се и треба да гласи:
професор математике, за 72% радног времена, на одређено време
до повратка радника са фунције директора школе. У осталом делу
конкурс је непромењен.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
17500 Врање, Пионирска 5
Наставник биологије
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
Наставник ликовне културе
са 60% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
Наставник музичке културе
на одређено време до повратка радника са функције в.д.
директора
УСЛОВИ: на основу чл. 120 до 122 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013), кандидат треба
да има образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, доказ да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Тражене доказе
кандидати достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу
психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Уверење да кандидати нису осуђивани - прибавља школа по службеној дужности. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњености услова слати
на адресу школе.

ОШ „САМИ ФРАШЕРИ“
17520 Бујановац, Село Лучане
тел. 063/8418-617
Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће
образовање прописано законом и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 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, односно албански језик. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1,
4 и 5 овог члана - подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из става 1 тач.
2 овог члана - пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог
члана - прибавља школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал диплому или оверену фотокопију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и доказ да знају албански језик (као доказ служи диплома да је
кандидат стекао средње, више или високо образовање на албанском језику
или је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве слати на адресу школе или лично код секретара школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора школе или на
број телефона: 063/8418-617. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Настава се изводи на албанском језику.

ВРШАЦ
ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА“
26300 Вршац, Стеријина 40-44
тел/факс: 013/830-668
Спремачица
на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60 дана

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

Наука и образовање
УСЛОВИ: основна школа - I степен стручне спреме, неквалификовани радник; држављанство Републике Србије, да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основaма система образовања и васпитања; психичка, физичка и здравствена
способност за рад; да лице зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад у школи (српски језик). Уз пријаву и краћу биографију кандидати су
дужни да доставе: оверену копију дипломе о одговарајућој стручној спреми,
односно образовању и потребним знањима, оверену копију или оригинал уверења о држављанству и извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне
карте. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаву са доказима
о испуњавању услова конкурса кандидати достављају лично или поштом, на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЗАЈЕЧАР
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
19000 Зајечар
Кнегиње Љубице 3-5
Дипломирани фармацеут или магистар фармације, за
предмет: Фармацеутско-технолошке операције и поступци,
теорија, вежбе и настава у блоку
за 21% радног времена
Дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутологије,
дипломирани фармацеут или магистар фармације, за
предмет: Фармацеутска технологија, теорија, вежбе и настава
у блоку
2 извршиоца - један извршилац са пуним радним временом и
један извршилац за 81% радног времена
Дипломирани фармацеут, специјалиста за испитивање и
контролу лековитог биља, дипломирани фармацеут или
магистар фармације, за предмет: Фармакогнозија, теорија и
вежбе
за 50% радног времена
Дипломирани фармацеут, специјалиста за испитивање и
контролу лекова, дипломирани фармацеут или магистар
фармације, за предмет: Фармацутска хемија, теорија и вежбе
за 50% радног времена
Дипломирани фармацеут, специјалиста козметологије,
фармацеутска хемија, дипломирани фармацеут или магистар
фармације, за предмет: Увод у козметологију
за 10% радног времена
Дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску
биохемију, доктор медицине специјалиста за клиничку
биохемију, дипл. фармацеут - мастер, дипл. биохемичар
- мастер или дипл. Фармацеут, за предмет: Медицинска
биохемија
за 60% радног времена
Дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску
биохемију, доктор медицине, специјалиста за клиничку
биохемију, дипл. фармацеут, дипл. фармацеут - магистар
фармације, виши лабораторијски техничар или струковни
медицинско-лабораторијски технолог, за извођење вежби из
предмета: Медицинска биохемија
за 30% радног времена
Дипломирани фармацеут, специјалиста санитарне хемије,
дипл. биохемичар - мастер или дипл. фармацеут, медицински
биохемичар, за предмет: Санитарна хемија, настава у блоку
за 28% радног времена

Доктор медицине, специјалиста инфектолог, за предмет:
Инфектологија са негом
за 30% радног времена
Доктор медицине, специјалиста за неуропсихијатрију, за
предмет: Неуропсихијатрија са негом
за 40% радног времена
Доктор медицине, специјалиста за гинекологију и
акушерство, за предмете: Гинекологија и акушерство са
негом и Акушерство са негом
за 55% радног времена
Доктор медицине, специјалиста за медицинску
микробиологију, за предмет: Микробиологија
за 10% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; познавање српског језика. Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и услове у погледу врсте тражене стручне спреме
утврђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама („Просветни гласник РС“,
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011), као и услове
предвиђене у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Као доказе о испуњености услова, кандидат уз пријаву прилаже: диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи по
ЕСПБ; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Докази
се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова доставити препорученом поштом, у року од
8 дана од дана објављивања, на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5
Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана
Наставник математике
за 78% радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; познавање српског језика. Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и услове у погледу врсте тражене стручне спреме
утврђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама („Просветни гласник РС“,
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011), као и услове
предвиђене у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Као доказе о испуњености услова, кандидат уз пријаву прилаже: диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи по
ЕСПБ; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Докази се
прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова доставити препорученом поштом, у року од 8 дана
од дана објављивања, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Доктор медицине, специјалиста за педијатрију, за предмет:
Педијатрија са негом
за 60% радног времена

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

Доктор медицине, специјалиста за интерну медицину, за
предмет: Интерна медицина са негом
за 70% радног времена

Професор француског језика
на одређено време до повратка радника са боловања, са
44,44% радног времена

Доктор медицине, специјалиста за општу хирургију или једне
од хируршких грана, за предмет: Хирургија са негом
за 80% радног времена

Професор физичког васпитања
на одређено време до истека мандата директору школе

Доктор медицине, специјалиста дечије хирургије, за предмет:
Дечија хирургија са негом
за 10% радног времена

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају опште и посебне услове за заснивање радног односа предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Кандидати уз пријаву прилажу следеће доказе: диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
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доказе о образовању 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 или доказ о положеним
испитима у току студија из педагогије и психологије, тј. доказ о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Изабрани кандидат прилаже пре
закључења уговора о раду лекарско уверење, а проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима врши Национална служба за
запошљавање, по истеку рока за пријављивање. Уверење о неосуђиваности
за кривична дела прописана законом - прибавља школа само за изабране кандидате. Документација из претходног става мора бити оригинална или оверене фотокопије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу. Изабрани кандидат за професора француског језика ступа
на посао по коначности одлуке о избору, а изабрани кандидат за професора
физичког васпитања 01.03.2015. године.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
19000 Зајечар, Доситејева 4
Конкурс објављен 26.11.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: наставник грађанског васпитања II циклус, са 45% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са боловања. У осталом делу конкурс је непромењен.

ЗРЕЊАНИН
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501
Сарадник у звање сарадника у настави за ужу научну област
Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса
на одређено време од једне године
УСЛОВИ: студент мастер академских студија, са просеком оцена најмање осам
на студијама првог степена. Пријаве са прилозима (докази о испуњавању
услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем
академском звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге и
саме радове) подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, на адресу Факултета, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9. МАЈ“
23000 Зрењанин, Народне омладине 16
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Дефектолог - васпитач са децом са сметњама у развоју у
развојној групи
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: услови у погледу степена и врсте образовања: лице са одговарајућим
високим образовањем на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер и специјалистичке академске студије) и лице са одговарајућим
високим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири
године - дефектолог - васпитач, у складу са законом. Лице из става 1 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.

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Наставник индивидуалне наставе - корективни рад
са 90% радног времена, на одређено време ради замене
запосленог који обавља дужност помоћника директора школе
(најдуже до 31.08.2015. године)
УСЛОВИ: услови у погледу степена и врсте образовања: лице које је стекло
одговарајуће високо образовање за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада у стручним школама за ученике лако ментално ометене
у развоју: 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. Лица из става 1
тач. 1 и 2 морају имати 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.
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Наставник теоријске наставе, предмет: Грађанско васпитање
са 50% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: услови у погледу степена и врсте образовања: лице које испуњава
услове за наставника одговарајуће стручне школе (стручне школе за ученике
лако ментално ометене у развоју); да испуњава услове за стручног сарадника
стручне школе; дипломирани етнолог; етнолог - антрополог; професор одбране и заштите. Наведена лица могу да изводе наставу ако су похађала један
или више од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања;
Интерактивна обука/тимски рад; Ни црно ни бело; Умеће одрастања; Умеће
комуникације; Активна настава/учење; Едукација за ненасиље; Речи су прозори или зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког
мишљења; Буквар дечјих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање
и занемаривање деце; Здраво да сте или специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи. Лица из
алинеје 1 до 5 морају да имају образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Остали услови заједнички за сва радна места: поред општих услова
за пријем у радни однос прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и
следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан
да достави следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију доказа 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;
програм за стицање образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу
са прописима којима се уређује високо образовање; наставник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 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, о
чему доставља доказ у овереној фотокопији; само за радно место наставника
теоријске наставе, предмет: Грађанско васпитање - прилаже се оверена фотокопија доказа да је лице похађало један или више од наведених програма;
оверену фотокопију уверења о држављанству; оверену фотокопију доказа да
је лице стекло одговарајуће образовање на српском језику или да је положило
испит из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе, за радно место: дефектолог - васпитач, са децом са сметњама у развоју у развојној групи; оверену фотокопију доказа да је лице стекло
средње, више или високо образовање на српском језику или да је положило
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, за
остала радна места; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
за наведена кривична дела - прибавља школа. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене,
непотпуне и неуредне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима подносе се на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ“
Нови Бечеј, Јаше Томића 1
Васпитач
на одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири
године; високо образовање на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу
или оверену фотокопију): уверење о завршеном образовању, извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања - установа ће прибавити службеним путем. Лекарско уверење дос-
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тавља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Пријаве са кратком
биографијом и потребном документацијом доставити на адресу установе, у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама неће се узети у разматрање.

ЈАГОДИНА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Рада Кончара 3
Наставник општестручних предмета
на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: доктор медицине - VII/1 степен стручне спреме. Кандидати уз
пријаву треба да приложе следеће доказе: доказ о степену стручне спреме
(оригинал или оверена фотокопија), лекарско уверење (кандидат подноси
након избора, а пре закључења уговора о раду), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ
о извршеној провери психофизичких способности (кандидат подноси након
избора, а пре закључења уговора о раду), уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основaма система образовања и васпитања - прибавља школа, уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Изабрани кандидат почиње да ради одмах након избора,
а по истеку рока за жалбу.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВИЛАЈНАЦ“
35210 Свилајнац
тел. 035/321-408
Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка запослене са боловања/
породиљског одсуства
УСЛОВИ: економиста - VI/VII степен, најмање три године рада на финансијско
- рачуноводственим пословима. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе:
оверен препис дипломе о стеченом образовању, оверен препис уверења о
положеном испиту за лиценцу, лекарско уверење о здравственој способности,
уверење о неосуђиваности, уверење о некажњавању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о извршеној провери психофизичких способности код надлежне службе за послове запошљавања. Документа која се прилажу као докази о испуњености услова не могу бити старија од
шест месеци, а копије морају бити оверене. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене молбе неће бити узете у разматрање. Ближе информације могу се добити на број телефона: 035/321-408.

дипломи или оверена фотокопија индекса); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених са холограмом (оригинал или оверена копија). Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом, изабрани
кандидат доставља након коначности одлуке о избору, односно пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа.
Пријаве са кратком биографијом и доказима о испуњености услова конкурса
доставити на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Доказе о испуњавању услова конкурса доставити у оригиналу или у овереној копији.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО КРСМАНОВИЋ“
35255 Доња Мутница
тел. 035/540-607
Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; одговарајуће високо образовање
предвиђено чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника основне школе, педагога или психолога; дозволу за
рад (положен стручни испит); обука и положен испит за директора установе (узеће се у обзир да није донет подзаконски акт о полагању испита за
директора); најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; знање језика
на ком се остварује васпитно-образовни рад. Кандидат уз пријаву треба да
достави доказе о испуњености наведених услова: уверење о држављанству не старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду о 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); извод из матичне књиге рођених - не старији од 6
месеци; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) - не старије од 6 месеци, прилаже се
пре закључења уговора о раду; доказ о некажњавању - прибавља школа по
службеној дужности; доказ о положеном испиту за директора установе се не
прилаже, јер надлежно министарство није донело подзаконски акт о полагању
испита за директора школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова поднети на горенаведену
адресу - секретару школе. Ближе информације могу се добити од секретара
школе, на горенаведени број телефона.

КИКИНДА

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
35230 Ћуприја, Карађорђева 46

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“
23305 Мокрин, Светог Саве 101
тел. 0230/62-048

Конкурс објављен 19.11.2014. године у публикацији „Послови“, за
радно место: наставник математике, на одређено време ради замене
запослене за време породиљског боловања, поништава се у целости.

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2014/2015. годину

ПУ „РАДА МИЉКОВИЋ“
35213 Деспотовац, Бељаничка 1
тел. 035/611-125
Васпитач
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије) студијама у трајању од три године или вишим
образовањем; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; дозвола за рад (лиценца); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривичнa
делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основaма система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следећу документацију:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, дозволу
за рад - лиценцу, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (уверење факултета или више школе или
оверена фотокопија додатака дипломи или оверена фотокопија додатака

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС (уверење о држављанству или оверена фотокопија уверења о држављанству), извод из матичне књиге рођених; средња школа - IV степен стручне спреме (оверена фотокопија доказа
о завршеној школи); уверење о положеној обуци за педагошког асистента у
складу са Правилником о програму обуке за педагошког асистента („Сл. гласник РС“, бр. 11/2010), познавање ромског језика; уверење о психофизичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима - школа ће тражити од
изабраног кандидата; 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 о неосуђиваности школа ће тражити по
службеној дужности.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном документацијом слати у затвореном омоту, са назнаком: „За конкурс“, на горенаведену адресу школе. Ближе
информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 0230/62-048.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЦАР КОНСТАНТИН И ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА“
38213 Прилужје
тел. 028/467-096
Стручни сарадник
на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства, најдаље до 07.07.2015. године
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Наука и образовање
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - VII степен, дипломирани психолог; да кандидат испуњава услове прописане одредбом чл. 8 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике
Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад на пословима стручног сарадника. Уз пријаву на конкурс (са биографијом - CV) кандидат
треба да приложи: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, уверење или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених - важеће, фотокопију важеће личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву и доказе о испуњености
услова из конкурса доставити лично или поштом, на горенаведену адресу,
са назнаком: „Пријава на конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања.

ОШ „СВЕТИ САВА“
Граце, 38213 Вучитрн
Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13), за наставника основне школе, односно да има одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; поседовање дозволе за рад (лиценце), односно положен стручни испит, психичка и
физичка способност за рад са децом и ученицима, да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: радну биографију, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству и извода из матичне књиге
рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту и
потврду о радном искуству. Пријаве са потребном документима о испуњавању
наведених услова слати на адресу школе или лично, са назнаком: „За конкурс за директора школе“. Програм обуке за директора школе и Правилник
о полагању испита за директора школе нису донети - то ће се узети у обзир,
па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року положи испит за
директора школе. Доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности. Лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
- подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Документација
се по окончању конкурса неће враћати.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ПРИШТИНА
38204 Лапље Село
Директор
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да
испуњавају и услове прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2
ЗОСОВ-а за наставника за подручје рада: економија, право и администрација,
односно за педагога или психолога, најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, држављанство РС, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Директор школе се бира на период од 4 године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: радну биографију, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
(лиценци), уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених,
уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, потврду о
радном искуству од најмање пет година у области образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Пријаве на конкурс са документацијом слати на адресу школе или доставити лично.
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К РА Г УЈ Е ВА Ц
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126
Сарадник у звање асистента за ужу научну област Француска
књижевност и култура
на одређено време 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је и основне и мастер академске
студије завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује
смисао и способност за наставни и научни рад. У звање асистента може бити
изабран и магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације (за
студенте по старом закону). У поновни избор у звање асистента може бити
изабран кандидат који је стекао научни назив доктора наука. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/2005, 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 Правилником о избору
сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014.) - (www.filum.
kg.аc.rs) 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, уверење о уписаним докторским студијама или одлука о прихваћеној теми докторске дисертације (за кандидате који конкуришу за радно место
асистента), оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе) да
кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона
о високом образовању (оверена копија), мишљење студената формирано на
основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у високошколској
установи). Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и 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.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац
Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500
Наставник у звање ванредног професора за ужу научну
област Општа економија и привредни развој, наставни
предмети: Основи макроекономије и Економија ЕУ
на одређено време 5 година
УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће уже научне
области и други општи, педагошки и посебни услови прописани Законом о
високом образовању, Статутом и другим актима Економског факултета у Крагујевцу и Статутом и другим актима Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање ванредног професора за ужу научну
област Менаџмент и пословна економија, наставни предмети:
Маркетинг, Тржишно комуницирање и Директни маркетинг
на одређено време 5 година
УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће уже научне
области и други општи, педагошки и посебни услови прописани Законом о
високом образовању, Статутом и другим актима Економског факултета у Крагујевцу и Статутом и другим актима Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање ванредног професора за ужу научну
област Менаџмент и пословна економија, наставни предмети:
Понашање потрошача и Истраживање тржишта
на одређено време 5 година
УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће уже научне
области и други општи, педагошки и посебни услови прописани Законом о
високом образовању, Статутом и другим актима Економског факултета у Крагујевцу и Статутом и другим актима Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање ванредног професора за ужу научну
област Менаџмент и пословна економија, наставни предмети:
Теорија одлучивања и Увод у менаџмент
на одређено време 5 година
УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће уже научне
области и други општи, педагошки и посебни услови прописани Законом о
високом образовању, Статутом и другим актима Економског факултета у Крагујевцу и Статутом и другим актима Универзитета у Крагујевцу.
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Сарадник у звање асистента за ужу научну област Менаџмент
и пословна економија, наставни предмети: Маркетинг и
Директни маркетинг
на одређено време 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће научне области који је
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам
и који је показао смисао за наставни рад и други општи, педагошки и посебни
услови прописани Законом, Статутом и другим актима Факултета.

Сарадник у звање асистента за ужу научну област Менаџмент
и пословна економија, наставни предмети: Међународно
пословање и Међународни маркетинг
на одређено време 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће научне области који је
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам
и који је показао смисао за наставни рад и други општи, педагошки и посебни
услови прописани Законом, Статутом и другим актима Факултета.

Сарадник у звање асистента за ужу научну област Општа
економија и Привредни развој, наставни предмети: Основи
макроекономије и Национална економија
на одређено време 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће научне области који је
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам
и који је показао смисао за наставни рад и други општи, педагошки и посебни
услови прописани Законом, Статутом и другим актима Факултета.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају: доказе о испуњавању услова
конкурса и доказе о испуњености општих предуслова у погледу неосуђиваности утврђених чланом 62 став 3 Закона о високом образовању и чланом
125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаве са траженим документима доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за
пријављивање је 15 дана.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126
Наставник у звање ванредног или редовног професора за ужу
уметничку област Флаута
на одређено време 5 година или на неодређено време
УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области за коју се бира или високо образовање првог степена и уметничка дела која представљају самосталан
допринос уметности или високо образовање и изузетна уметничка дела која
су значајно утицала на развој културе и уметности.

Наставник у звање наставника стручног предмета за ужу
стручну област Музичка теорија
на одређено време 4 године
УСЛОВИ: високо образовање првог степена, способност за наставни рад и
објављени стручно-теоријски радови.

Наставник у звање наставника стручног предмета за ужу
стручну област Музичка педагогија (Солфеђо и Методика
наставе солфеђа)
на одређено време 4 године
УСЛОВИ: високо образовање првог степена, способност за наставни рад и
објављени стручно-теоријски радови.

Наставник у звање доцента за ужу научну област Теоријске
књижевне дисциплине и општа књижевност
на одређено време од 5 година
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
дипломе, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе) да

Бесплатна публикација о запошљавању

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 се први пут бирају у звање доцента предвиђено је приступно предавање. Фотокопије докумената морају бити оверене
и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у
разматрање. Сва документација и оригинални радови достављају се Служби
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије
или поштом. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223
Редовни професор за ужу научну област Математичка
анализа са применама
у Институту за математику и информатику факултета
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области математичких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у
звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

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

К РА ЉЕ ВО
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО
И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
Асистент за ужу научну област Медицина
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија из области медицинских наука који је
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам.
Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове предвиђене чланом 72
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст, број II-01-12 од 09.01.2014.), Статутом Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 784 од 07.06.2011. године, бр. 444
од 06.09.2012. године, бр. 85 од 29.01.2013. године и бр. 1328 од 23.12.2013.),
Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивање радног односа
сарадника на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (724 од
27.11.2012.), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата, као и опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потписан формулар за
пријављивање кандидата, као и снимљени фајл формулара на CD рому (линк:
http://www.hit-vb.kg.аc.rs/index.php/конкурси), фотокопије публикованих радова наведених у конкурсном формулару, оверене копије диплома или уверења
о стеченом стручном називу, уверење о положеним испитима на докторским
студијама, уверење о држављанству, доказе о испуњавању општих предуслова у погледу неосуђиваности утврђених чланом 62 став 4 Закона о висо-
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ком образовању и чланом 125е Статута Универзитета у Крагујевцу. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања.

ОШ „БРАЋА ВИЛОТИЈЕВИЋ“
36000 Краљево, Ратарско имање бб
тел. 036/359-630
Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и да кандидат испуњава услове 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), односно да кандидат има одговарајуће високо образовање прописано одредбом члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, који прописује да наставник и
стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да је држављанин Републике Србије,
да има дозволу за рад - лиценцу, односно положен стручни испит; обуку и
положен испит за директора установе (кандидат изабран за директора школе
дужан је да положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, а сходно условима прописаним Законом о основама система
образовања и васпитања); најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основaма система образовања и васпитања;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за директора - лиценца за директора, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за наставника, педагога
или психолога (лиценца - дозвола за рад), потврду послодавца да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог високог образовања (оригинал или оверена фотокопија), биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе. Одговарајуће лекарско уверење доставља кандидат који је
одлуком Школског одбора изабран за директора, у року од три дана од дана
доношења одлуке. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. 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. Кандидат изабран за директора школе
дужан је да положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања
на дужност, а сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања. Пријаве које не садрже доказ о положеном испиту за
директора школе неће се сматрати непотпуним. Решење о избору директора
биће благовремено достављено свим учесницима конкурса. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова подносе се лично или поштом, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „ПЕТАР НИКОЛИЋ“
36202 Самаила
тел. 036/5882-002
Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат испуњава услове 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), односно да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године за наставника, педагога или психолога; 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 за наставника, педагога или психолога; обука и
положен испит за директора школе (кандидат изабран за директора школе
дужан је да положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, а сходно условима прописаним Законом о основама система
образовања и васпитања); дозвола за рад (лиценца) за наставника, педагога
и психолога; да поседује 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 ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основaма система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да поднесе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу; доказ (потврду) о радном искуству са подацима о пословима и задацима које је обављао; лекарско уверење (доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); уверење да није осуђиван, да се не налази под истрагом, односно да не постоји забрана обављања послова директора
школе - прибавља школа по службеној дужности; уверење о држављанству
Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци; биографију са кратким прегледом кретања у служби; предлог програма рада директора школе; уверење високошколске установе којим
потврђује да је положио испит из српског језика, уколико стечено образовање
није на српском језику (доставља кандидат који није стекао образовање на
српском језику). Уверење о положеном испиту за директора школе се не доставља, с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја
није организовало обуку и полагање испита за директора школе. Изабрани
кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора школе, када министар пропише услове, програм обуке, програм испита и начин
полагања испита за директора. Пријаве које не садрже доказ о положеном
испиту за директора школе неће се сматрати непотпуним. Пријаве на конкурс
са потребном документацијом о испуњености услова доставити лично или на
адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања, са назнаком: „Конкурс
за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе,
на број телефона: 036/5882-002.

КРУШЕВАЦ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
37223 Разбојна, Општина Брус
тел. 037/832-114, 832-272
Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања, одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, да поседује дозволу за рад, обуку и положен
испит за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
држављанство Републике Србије. Изабрани кандидат биће у обавези да у
законском року положи испит за директора, након што министар просвете,
науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт о полагању испита за
директора школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству (уверење
о држављанству, оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци),
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству, биографију са кратким прегледом радног искуства и
предлогом програма рада директора школе, доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно), уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Уверење да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела
и дискриминаторно понашање - школа ће прибавити по службеној дужности.
Доказ о положеном испиту за директора школе се не прилаже, јер министар
још није донео Правилник о полагању испита за директора школе. Изабрани
кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора,
након што министар просвете, науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт о полагању испита за директора школе. Кандидати ће писмено
бити обавештени о одлуци Школског одбора. Конкурс за директора школе је
отворен 15 дана од дана објављивања. Пријављени кандидати су дужни да уз
пријаву на конкурс доставе и тражена документа.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
16230 Лебане, 19. август 3
тел. 016/846-292
Наставник енглеског језика
са 90% радног времена, на одређено време до повратка
помоћника директора са функције, а најдуже до 31.08.2015.
године
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Наука и образовање
Наставник ликовне културе
са 35% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог са боловања
Педагошки асистент
на одређено време, најдуже до 31.08.2015. године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 120 до 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013), кандидат за сва радна места треба да има одговарајуће високо
образовање према чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013). Поред одговарајућег високог образовања, кандидат треба да испуњава следеће услове: да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело увтрђено у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (наведени доказ прибавља школа), да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи и 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.
ОСТАЛО: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) или оверену
фотокопију; извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију; доказ
да кандидат има образовање из психолошких, пегагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова у шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова које подносе лица из члана 8 ст. 2 и 3
Закона о основама система образовања и васпитања (уверење високошколске
установе) или доказ да је у току студија положио испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију положеног стручног или испита за лиценцу.
Уверење о здравственој способности подноси се пре закључивања уговора о
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. У току поступка одлучивања
о избору кандидата, надлежна Национална служба за запошљавање врши
проверу психофизичких способности кандидата, применом стандардизованих
поступака. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве слати на адресу
школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8
Наставник математике
на одређено време до повратка наставника са неплаћеног
одсуства, најдуже до 12. јуна 2015. године
Наставник енглеског језика
са 40% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са боловања, односно породиљског одсуства
Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка наставника са боловања
дужег од 60 дана
Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2014/2015. године
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 основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012 и 15/2013) за наставника математике, наставника енглеског језика, односно наставника разредне наставе; 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 има образовање из чл.
8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. За педагошког
асистента - кандидат треба да има најмање IV степен стручне спреме - средња
школа; уводна обука за педагошког асистента, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
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васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс поднети: извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); диплому
о стеченом образовању; доказ да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкоској 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); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу или оверену фотокопију индекса о
положеним испитима из педагогије и психологије; кандидат за педагошког
асистента подноси сертификат о уводној обуци за педагошког асистента. Сва
документа прилажу се 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. 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; ако је
тестирање претходно извршено у пријави - навести датум тестирања. 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 лично или на
број телефона: 016/284-611.

ПУ „МИЛКА ДИМАНИЋ“
16210 Власотинце, 12. бригаде 34
тел. 016/875-425
Медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту
УСЛОВИ: да кандидат има средњу стручну спрему медицинске струке - општег
или педијатријског смера.

Сарадник за ликовно васпитање
УСЛОВИ: кандидат је дужан да има VI степен стручне спреме, дизајнер индустријских производа.
ОСТАЛО: Општи услови: да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основaма система
образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна језик на
ком се остварује васпитно-образовни рад. Поред законом прописаних услова и наведеног степена стручне спреме у наведеном занимању, кандидати
уз пријаву треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству РС - оригинал или оверена
копија (не старије од 6 месеци), одговарајуће лекарско уверење - подноси се
пре закључења уговора о раду; уверење да кандидат није осуђиван - прибавља установа по службеној дужности; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија). Пријаве са документацијом подносе се на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“
16231 Турековац
тел. 016/796-672
Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
за наставника основне школе, педагога и психолога, односно одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005.
године или одговарајуће високо образовање стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основaма система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да
има дозволу за рад; обуку и положен испит за директора установе (изабрани
кандидат који нема положен испит дужан је да га положи у законом одређеном року); најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања за наставника основне
школе, педагога и психолога.
ОСТАЛО: Дужност директора може да обавља и лице које има одговарајуће
образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) за наставника основне школе,
педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања
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и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 8 став
2 Закона. На поновљеном конкурсу кандидати који имају одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 3 Закона - равноправни су. Кандидат је дужан
да уз пријаву на конкурс достави: оригинал или оверену фотокопију дипломе, оригинал или оверену фотокопију уверења (обавештења) о стеченој дозволи за рад, фотокопију радне књижице, оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци, осим уколико
није у питању нови образац), оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од шест месеци); оригинал или фотокопију лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (не старије од шест месеци); биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Школа прибавља доказ да кандидат није осуђиван. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве
неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ“
16204 Мирошевце
Наставник разредне наставе
за рад у Горњој Оруглици, на одређено време до повратка
запослене са функције
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање у складу са чланом
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; да кандидат испуњава услове у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; наставник који је у току студија положио испите из педагодије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и
васпитања (чл. 121 ст. 10 Закона); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије и
да зна српски језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, диплому о
стеченом образовању и одговарајућа уверења о броју бодова, испитима или
лиценци, све у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа, а лекарско уверење кандидат доставља при закључивању
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Психолошка процена способности за рад са децом и ученицима спровешће
се у сарадњи са надлежном службом за послове запошљавања, за кандидате
који буду ушли у ужи избор који врши директор. Одлуку о избору кандидата
донеће директор, у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима.

НИШ
ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015
Конкурс објављен 03.12.2014. године у публикацији „Послови“,
исправља се у називу радног места, тако што уместо: наставник у
звању доцента за ужу научну област Зоологија, на Департману за
биологију и екологију, на одређено време од 60 месеци, треба да
стоји: наставник у звању доцента за ужу научну област Ботаника,
на Департману за биологију и екологију, на одређено време од 60
месеци. Остали услови конкурса остају непромењени.

НОВИ ПАЗАР
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-360
Наставник биологије
на одређено време, са 40% радног времена, до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013) и
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Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013), образовање из психолошких и педагошких дисциплина стечено у току студија или
након дипломирања, да су држављани Републике Србије, да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 тачка 1 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Уз пријаву кандидати треба да доставе: оверен препис дипломе
о стручној спреми, доказ да имају образовање из психолошких и педагошко - методичких дисциплина стечено у току студија или након дипломирања,
уверење о држављанству РС и извод из матичне књиге рођених. Информације у вези конкурса могу се добити у школи лично или на број телефона:
020/316-360.

ОШ „ЋАМИЛ СИЈАРИЋ“
36300 Нови Пазар
тел. 020/384-883
Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запослене на породиљском
одсуству и одсуству ради неге детета, закључно са 19.01.2015.
године
Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запослене на породиљском
одсуству и одсуству ради неге детета, закључно са 16.03.2016.
године
Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запослене на породиљском
одсуству ради неге детета, закључно са 24.08.2016. године
Наставник биологије
на одређено време ради замене запослене на породиљском
одсуству и одсуству ради неге детета, са 50% радног времена,
закључно са 15.04.2015. године
Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене запослене на породиљском
одсуству и одсуству ради неге детета, закључно са 21.08.2015.
године
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни однос
утврђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013): одговарајуће образовање, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, држављанство Републике Србије, да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези да доставе: оригинал
или оверену копију дипломе, односно уверење којим доказују одговарајуће
образовање, оригинал уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, оригинал извода из матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци, одговарајући
доказ (потврда, уверење или друга исправа коју издаје надлежна високошколска установа) којом се доказује да кандидат има одговарајуће образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи, сходно члану 8 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), одговарајући
доказ (сертификат или друга исправа коју издаје надлежна високошколска
установа или друга институција, организација или национални савет) којим
се доказује познавање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад
сходно члану 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Пријаве са потребним документима слати на адресу школе или лично доставити управи школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ЈОШАНИЦА“
36306 Лукаре
Нови Пазар
тел. 020/448-073
Наставник ликовне културе
за рад у издвојеном одељењу Комињу и матичној школи у
Лукарима, на одређено време ради замене запослене која се
налази на породиљском одсуству и одсуству ради неге детета,
са 45% радног времена, најдуже закључно са 03.02.2015.
године
Наставник физике
са 20% радног времена, на одређено време до дана
престанка дужности в.д. директора школе, најдуже закључно
са 14.02.2015. године
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Наставник физике
са 10% радног времена, на одређено време до дана
престанка дужности в.д. директора школе, најдуже закључно
са 14.02.2015. године
Наставник хемије
са 40% радног времена, на одређено време до дана
престанка дужности в.д. директора школе, најдуже закључно
са 14.02.2015. године
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни однос
утврђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013): 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, да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из става 1 тач. 1, 4
и 5 члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања подноси се
уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана - пре закључења уговора
о раду. Доказ из става 1 тачка 3 члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Уз пријаву на конкурс кандидати су у
обавези да доставе: оригинал или оверену копију дипломе, односно уверење
којим доказују одговарајуће образовање, оригинал уверење о држављанству
- не старије од 6 месеци, оригинал извод из матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци, одговарајући доказ (потврда, уверење или друга исправа
коју издаје надлежна високошколска установа) којим се доказује да кандидат
има одговарајуће образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи сходно члану 8 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013), одговарајући доказ којим се доказује познавање језика
на ком се остварује образовно - васпитни рад сходно члану 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Пријаве са потребним документима слати на
адресу школе или лично доставити управи школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ИБРАХИМ БАКИЋ“
Лескова, 36320 Тутин
тел. 020/488-007
Наставник разредне наставе
за рад у Сувом Долу, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање у складу са одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи, да испуњавају услове из чл. 8 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13).
Општи услови: пријављени кандидати поред одговарајућег образовања треба
да испуњавају и следеће услове: да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да су држављани Републике Србије. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима - доставља се пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата (наставника), директор врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од 8
дана од дана истека рока за подношење пријава.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: диплому или оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству. Уверења не смеју бити старија од 6 месеци, изузев извода из
матичне књиге рођених уколико се ради о новом обрасцу, фотокопије морају
бити оверене. Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду.
Све пријаве са приложеном документацијом предати секретару школе, у времену од 09,00 до 12,00 часова или послати на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
36314 Штитаре, Осаоница
тел. 020/351-393
Директор
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може да буде лице које испуњава
услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
чланом 57 Статута ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Осаоници (25.12.2013. године,

Бесплатна публикација о запошљавању

деловодни број 236-1), одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици;
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, најмање пет година радног стажа у области образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат је дужан да
уз пријаву на конкурс достави: доказ о држављанству Републике Србије, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, потврду о радном искуству од најмање пет година
у области образовања и васпитања, радну биографију, оквирни план рада за
време мандата. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Директор школе
бира се на период од четири године. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на број телефона: 020/351-393, а пријаве са
документима предати административним радницима школе или послати на
адресу школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/321-048
Наставник електротехничке групе предмета
дипломирани инжењер електротехнике, на одређено време
ради замене радника који се налази на неплаћеном одсуству,
односно до 31.08.2015. године
Помоћна радница
на одређено време ради замене раднице која се налази на
боловању
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним законом: да кандидат има одговарајуће образовање, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе следећу документацију: доказ о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, радну књижицу, доказ о познавању језика на ком се обавља
васпитни рад, доказ о потребном образовању из педагошких, психолошких
и методичких дисциплина (за радно место под бр. 1 конкурса). Уверење да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана
120 став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључивања уговора
о раду. Пријаве са потпуном документацијом достављају се на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ САВА“
(у Дојевићу)
36308 Сопоћани, Нови Пазар
тел. 020/361-633
Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања, за рад у издвојеном одељењу у Сопоћанима
Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања, за рад у Дојевићу, са 30% радног времена
Наставник музичке културе
на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања, за рад у Дојевићу, са 50% радног времена
Наставник биологије
на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања, за рад у извојеном одељењу у Сопоћанима, са 40%
радног времена
Наставник математике
на одређено време, за рад у Дојевићу, са 50% радног
времена, до краја школске 2014/2015. године
Помоћно-технички радник
на одређено време, за рад у издвојеном одељењу у Попама,
са 20% радног времена, до краја школске 2014/2015. године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о осно-
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Наука и образовање
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/2013), 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; одговарајући степен и врста образовања према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013); кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(члан 8 став 4 Закона); наставник и стручни сраданик који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4
Закона; држављанство РС (уверење о држављанству - оригинал или оверена
копија); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (прибавља школа). Уз захтев потребно је доставити
оверен препис дипломе о завршеном образовању - исправа коју издаје високошколска установа, а којом кандидат доказује да је стекао образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина или доказ високошколске
установе да су у току студија положени испити из педагогије и психологије;
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од шест месеци). У поступку одлучивања о избору наставника директор ће извршити ужи
избор кандидата који ће бити упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима врши служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О времену и месту провере изабрани кандидати накнадно ће
бити обавештени. За помоћно-техничког радника потребна је основна школа.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве слати на адресу школе.

НОВИ САД
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
21241 Каћ, Краља Петра I 9
Конкурс објављен 22.10.2014. године у публикацији „Послови“, за
радна места: наставник разредне наставе, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства - 1 извршилац; наставник српског језика, на одређено време до повратка запослене са
боловања; наставник математике, са 44% радног времена - 1 извршилац; наставник хемије - 1 извршилац, поништава се у целости.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068
Наставник у звање доцента или ванредног професора за ужу
област Термодинамика и пренос топлоте
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинска струка, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета
у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. 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.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „КОЛИБРИ“
21420 Бач, Школска 3
тел. 021/772-080
Васпитач предшколске деце
на одређено време, за рад у целодневном боравку, до
повратка стално запослене са боловања, у одељењу у Малом
Бачу
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена висока струковна школа за
образовање васпитача. Уз молбу приложити: биографију, оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење, уверење о
држављанству, уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основaма система
образовања и васпитања, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, положен стручни испит - лиценца за васпитаче. Рок за
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пријављивање је 8 дана. Пријаве доставити лично или поштом на адресу установе. Више информација на број телефона: 021/771-770. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Васпитач предшколске деце
на одређено време, за рад у целодневном боравку, до краја
предшколске 2014/2015. године, у одељењу у Бачу
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена висока струковна школа за
образовање васпитача. Уз молбу приложити: биографију, оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење, уверење о
држављанству, уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основaма система
образовања и васпитања, да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом, најмање 4 године радног искуства и положен стручни испит
- лиценца за васпитаче. Рок за пријављивање је 8 дана. Пријаве доставити
лично или поштом на адресу установе. Више информација на број телефона:
021/771-770. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића
Одсек за англистику - наставник (сва звања) за ужу научну
област Англистика (наука о језику)
Одсек за англистику - наставник (сва звања) за ужу научну
област Англистика (наука о књижевности)
Одсек за англистику - виши наставник вештина за ужу научну
област Англистика (наука о језику)
Одсек за англистику - виши наставник вештина за ужу научну
област Англистика (наука о језику)
Одсек за англистику - виши лектор за ужу научну област
Англистика (наука о језику)
Одсек за англистику - лектор за ужу научну област
Англистика (наука о језику)
Одсек за германистику - лектор за ужу научну област
Германистика (предмет Немачки језик)
Одсек за германистику - асистент за ужу научну област
Германистика (предмет Немачка књижевност)
Одсек за историју - асистент за ужу научну област Историја
модерног доба
Одсек за медијске студије - асистент за ужу научну област
Новинарство
Одсек за медијске студије - стручни сарадник за ужу научну
област Новинарство
Одсек за медијске студије - стручни сарадник за ужу научну
област Информатика
Одсек за педагогију - наставник (сва звања) за ужу научну
област Педагогија
Одсек за романистику - наставник (сва звања) за ужу научну
област Романистика
Одсек за славистику - наставник страног језика за ужу научну
област Русистика
Одсек за славистику - виши наставник вештина за ужу научну
област Русистика
Одсек за српски језик и лингвистику - наставник (сва звања)
за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Одсек за српску књижевност - наставник (сва звања) за ужу
научну област Српска и јужнословенске књижевности са
теоријом књижевности
УСЛОВИ: Потребна документација за пријављивање на конкурс: ако се
пријављују на конкурс за наставника (сва звања) - универзитетског професора: оверена фотокопија дипломе доктора наука; биографија састављена на
основу упитника који се може преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.
аc.rs /факултет/формулари _за писање_ реферата образац пријаве на конкурс за избор у звање универзитетског наставника) у папирном облику и на
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CD-у; подаци о досадашњем раду; списак стручних и научних радова као и
сами радови; ако се пријављују на конкурс за асистента или вишег наставника вештина: оверена фотокопија дипломе о завршеним основним и мастер
студијама или магистарским студијама; потврда да су уписани на докторске
студије или потврда да је тема докторске дисертације одобрена (за кандидате
који завршавају докторат по раније важећим прописима) - само за асистенте;
биографија састављена на основу упитника који се може преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.аc.rs /факултет/формулари_за_писање_реферата,
извештај за избор у звање сарадника); подаци о досадашњем раду; списак
стручних и научних радова као и сами радови; ако се пријављују на конкурс
за стручног сарадника: оверена фотокопија дипломе о завршеним основним
студијама камере према раније важећим прописима или мастер академским
студијама камере; биографија састављена на основу упитника који се може
преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.аc.rs /факултет/формулари_за_
писање_реферата, извештај за избор у звање сарадника) у папирном облику
и на CD-у; подаци о досадашњем раду у струци; списак стручних и научних
радова, као и сами радови; ако се пријављују на конкурс за сарадника у настави или лектора: оверена фотокопија дипломе о завршеним основним студијама; потврда да су уписани на одговарајуће мастер академске студије (само
за сарадника у настави); биографија састављену на основу упитника који се
може преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.аc.rs /факултет/формулари_за_писање_реферата, извештај за избор у звање сарадника) у папирном
облику и на CD-у; подаци о досадашњем раду; списак стручних и научних
радова, као и сами радови; ако се пријављују на конкурс за наставника страног
језика: оверена фотокопија дипломе о завршеним основним студијама из стране филологије или завршене мастер академске студије из стране филологије;
биографија састављена на основу упитника који се може преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.аc.rs /факултет/формулари_за_писање_реферата,
извештај за избор у звање сарадника) у папирном облику и на CD-у; подаци о досадашњем раду; најмање 5 година рада у високошколској установи у
извођењу језичких вежби из страног језика (потврда о раду); списак стручних
и научних радова, као и сами радови; ако се пријављују на конкурс за вишег
лектора: оверена фотокопија дипломе о завршеним основним студијама; биографија састављена на основу упитника који се може преузети са веб-сајта
Факултета
(www.ff.uns.аc.rs/факултет/формулари_за_писање_реферата,
извештај за избор у звање сарадника) у папирном облику и на CD-у; подаци
о досадашњем раду; списак стручних и научних радова, као и сами радови.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са
доказима о испуњавању услова доставити на адресу: Филозофски факултет
Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068
Наставник у звање ванредног професора или редовног
професора за ужу област Телекомуникације и обрада сигнала
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електро струка, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом
Саду, односно Факултета техничких наука. 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ“
21220 Бечеј, Доситејева 4
Професор физике
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 52/2011
и 55/2013), да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања, а у свему 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); психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; доказ да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС, психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за запошљавање.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да приложе следеће доказе: диплому о
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Документа не смеју бити старија од 6 месеци, у оригиналу или
у овереним фотокопијама. Изабрани кандидат прилаже лекарско уверење
пре закључивања уговора о раду, док уверење о неосуђиваности прибавља
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школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Све
пријаве са приложеном документацијом доставити на адресу школе. Информације на број телефона: 021/6912-268.

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР“
21400 Бaчка Паланка, Трг братства и јединства 23
Наставник латинског језика
на одређено време до повратка радника са боловања, са
77,78% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 8
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/2011 и 55/13) и Правиликом о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник СРС Просветни гласник“, бр. 5/91...7/2008); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није правноснажном пресудом
осуђен за кривично дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011
и 55/13); држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад - српски језик; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; наставник који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
члана 8 став 4 Закона.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: диплому о стеченој стручној
спреми; доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; наставник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или након дипломирања, доставља фотокопију индекса или потврду високошколске установе,
наставник који је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, доставља
фотокопију лиценце, уверење о држављанству; фотокопију личне карте; као
доказ о познавању српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад
доставља се диплома о завршеном високом образовању на српском језику
или уверење да је положен испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе; кратку биографију - CV. Наведена документа кандидат прилаже у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказе о испуњености
услова који се односе на одговарајуће образовање, држављанство и познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад и фотокопија личне
карте - подносе се уз пријаву на конкурс. Психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима доказује се пре закључења уговора, а уверење о некажњавању прибавља Гимназија. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДОБРА ВИЛА“
21000 Нови Сад, Петефи Шандора 153
тел. 021/504-871
Васпитач
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена, студијама другог
степена или студијама у трајању од 3 године или више образовање - школа за
васпитаче у складу са законом; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом; испуњеност услова из чл. 8 став 1 и 2 и чл. 120 став 1 тачка 1
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13); знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о држављанству; оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених/венчаних; лекарско уверење (доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду); уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља Установа).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање прописано чланом 8
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 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 има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном
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пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије и да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: извод из матичне књиге рођених (оверена
фотокопија), уверење о држављанству Републике Србије (оверена фотокопија), диплому о завршеној школи - факултету (оверена фотокопија) и доказ о
положеном испиту за лиценцу (оверена фотокопија). Рок за пријављивање је
осам дана од дана објављивања.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-506
Сарадник у настави за уже стручну област Електротехничко и
рачунарско инжењерство
на одређено време, са 20% радног времена, на период од 1
године
УСЛОВИ: завршене основне струковне студије - струковни инжењер електротехнике и рачунарства - информациона технологија (180 ЕСПБ), са просечном оценом преко 08,00 и уписане специјалистичке студије из уже стручне
области за коју се бира. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и доказе
о испуњености услова из конкурса, услове прописане чл. 64, 71 и 72 Закона
о високом образовању, биографију, фотокопије диплома, списак објављених
радова, доказ о уписаним докторским или специјалистичким студијама. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ПАНЧЕВО
БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“
26000 Панчево
Жарка Зрењанина 25
Наставник за послове корепетиције класичног балета
на одређено време ради замене преко 60 дана, до краја
мандата запосленог на функцији директора
Наставник класичног балета
на одређено време ради замене раднице на породиљском
одсуству
Наставник за послове корепетиције класичног балета
за рад у Алибунару, ради замене раднице на породиљском
одсуству
УСЛОВИ: услови за горенаведена радна места, односно степен стручне спреме
који кандидат мора да има одређени су Правилником о степену и врсти образовања наставника у основним балетским школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 18/2013) и Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 и 4/2014). За кандидате играчких предмета
(класичан балет), тражи се положен стручни испит из методике класичног
балета и положен испит из психологије и педагогије. Став 5 члана 121 Закона о основама система образовања и васпитања каже: „послове наставника
играчких предмета у балетској школи може да обавља лице које има најмање
средње балетско образовање и 10 година играчке праксе, односно педагошког
рада“. Кандидати који немају положен стручни испит или лиценцу за рад, у
обавези су да положе лиценцу у року од 1 године, односно најдуже 2 године.
За кандидате класичног балета и корепетиције биће организована аудиција провера радне способности (за извођење предмета - класичан балет се тражи
држање часа на задату наставну јединицу, а за послове корепетиције класичног балета тражи се свирање варијације из балета и читање са листа). Услови
регулисани чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) налажу да у радни однос у
школи може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и
ако има: 1. одговарајуће образовање; 2. да има психофизичку 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 - српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о
држављанству, оверену копију доказа о завршеној школи, оверену копију
извода из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова из става 1
тачка 2 члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања - подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 истог члана
- прибавља школа. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања.
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ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
Ковин, ЈНА бр. 34
тел/факс: 013/741-081
е-mail: оsdjaksic@open.telekom.rs
www.оs-djurajaksic.еdu.rs
Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: 1. одговарајуће образовање (поседовање одговарајућег високог
образовања из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања - високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, за наставника школе, за педагога и психолога или 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), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007 - аутентично тумачење и 90/2008), при чему 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; 2. дозвола за рад (лиценца); 3. најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 4. психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; 5. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 6. држављанство Републике Србије; 7. познавање језика
на ком се остварује образовно-васпитни рад; 8. положен испит за директора
школе. Доказ о испуњености услова из тачке 1 (одговарајуће образовање),
из тачке 2 (дозвола за рад - лиценца), из тачке 3 (најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања) и из тачке 6 (држављанство Републике Србије) - подносе
се уз пријаву на конкурс, из тачке 4 (лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима) - пре закључења
уговора о раду, док доказ из тачке 5 (уверење о неосуђиваности за наведена
кривична дела), по службеној дужности прибавља школа. Доказ из тачке 7
(познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад), достављају
кандидати који високо образовање нису стекли на српском језику по програму
одговарајуће високошколске установе. Доказ из тачке 8 кандидати не достављају, с обзиром да Министарство није донело подзаконски акт о полагању
испита за директора школе, па ће изабрани кандидат бити у обавези да савлада обуку и положи испит за директора ради стицања лиценце за директора на
начин и у роковима које пропише министар.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију потврде, уверења или
друге исправе факултета о положеним испитима из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина (за кандидате који су високо образовање стекли
после по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године), оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту, оверен препис/фотокопију извода из
матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци); потврду о радном искуству (оверену фотокопију радне књижице или потврду установе о оствареном стажу), оверен препис/фотокопију уверења, сертификата или друге исправе о познавању српског језика
(за кандидате који високо образовање нису стекли на српском језику по програму одговарајуће високошколске установе), преглед кретања у служби са
биографским подацима, доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора школе“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 013/741-081.

ПИРОТ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„8. СЕПТЕМБАР“
18320 Димитровград, Светосавска 2
Васпитач
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, и то чл. 39 тачка 2 и тачка 7
Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/10);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основaма система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
доставити: извод из матичне књиге рођених; доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству); оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању. Пријаве послати на горенаведену адресу.

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

Наука и образовање
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА „Др ОБРЕН ПЕЈИЋ“
18300 Пирот, Николе Пашића 173
1. Наставник историје
са 20% радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене
2. Магационер
на одређено време ради замене одсутне запослене
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: за радно место под бр. 1: 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): професор историје; дипломирани историчар; професор
историје - географије; мастер историчар (мора имати претходно завршене
основне академске студије историје) 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; за радно место под
бр. 2: трогодишње или двогодишње образовање економске или прехрамбене
струке; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није правноснажном пресудом осуђиван за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основaма 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; за радно место под бр. 1 и доказ о стеченом образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања или доказ да је у току
студија кандидат положио испите из педагогоије 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 шест 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 за радно место под бр. 1 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 шест 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.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24
Професор економске групе предмета (Пословна економија
- 30%, Основи економије - 10%, Монетарна економија и
банкарство - 10%, Економика и организација предузећа 10%, Хотелијерство - 10% и Практична настава са вежбама у
блоку - 10%)
са 80% радног времена, на одређено време до престанка
дужности директора
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати треба да испуњавају и посебне услове
из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
средњој школи: 1. Пословна економија - 30% - дипломирани екомомиста; мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у
области економије. 2. Основи економије - 10% - дипломирани економиста;
дипломирани економиста у области финансијског, банкарског и берзанског
менаџмента; мастер економиста, претходно завршене основне академске и
мастер студије у области економије; дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију. 3. Монетарна економија и банкарство - 10% - дипломирани
економиста; дипломирани економиста у области финансијског, банкарског
и берзанског менаџмента; мастер економиста, претходно завршене основне
академске и мастер студије у области економије; дипломирани економиста
- менаџер за финансије и банкарство. 4. Економика и организација предузећа - 10% - дипломирани економиста; дипломирани економиста - менаџер
за туризам, смер туристички менаџмент; дипломирани економиста - менаџер
за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; дипломирани економиста менаџер у рачуноводству и ревизији; мастер економиста, претходно завршене
студије првог степена - основне академске студије у области економије; мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; мастер менаџер,
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претходно завршене студије првог степена - основне академске студије на
студијском програму Менаџер у туризму. 5. Хотелијерство - 10% - дипломирани економиста; дипломирани туризмолог; дипломирани географ - туризмолог; дипломирани географ (туризмолог); дипломирани економиста - менаџер
за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; дипломирани економиста у
области управљања хотелијерством; мастер економиста, претходно завршене
студије првог степена - основне академске студије у области економије; мастер туризмолог; мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена - основне
академске студије на студијском програму Менаџер у туризму. 6. Практична
настава са вежбама у блоку - 10% - дипломирани економиста.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву прилаже: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, уверење о
држављанству Републике Србије, уверење да се против њега не води кривични поступак, лекарско уверење (пре закључења уговора о раду). Пријаве се
подносе лично у секретаријату школе или поштом на адресу: Економска школа
Пирот, Таковска 24, 18300 Пирот. Заинтересовани кандидати подносе пријаве
у року од осам дана од дана објављивања.

ПОЖ АРЕВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БАТА БУЛИЋ“
12300 Петровац на Млави, Јована Јовановића Змаја 1
тел. 012/331-179
Конкурс објављен 11.12.2013. године у публикацији „Послови“, за
радно место: административни радник у рачуноводству на пословима финансијског књиговође, са IV степеном стручне спреме,
поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“
12000 Пожаревац, Симе Симића 3
тел. 012/541-931
Професор разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са боловања
Професор енглеског језика
на одређено време до повратка запосленог са боловања
УСЛОВИ: За наведена радна места захтева се стручна спрема у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012). Кандидати треба да испуњавају услове у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
55/2013) - прибавља школа. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спопсобности за рад са децом и ученицима доставља се при закључењу уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР“
12220 Велико Градиште, Др Бошка Вребалова 1а
Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, односно до престанка мировања радног односа
запосленом који је изабран за директора школе
Наставник разредне наставе
на одређено време до краја школске 2014/2015. године, за
рад у издвојеном одељењу школе у Раму
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) - одговарајуће образовање из члана 8 Закона
о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, услов из члана 8 став 4 и
члана 121 став 9 и 10 Закона који прописују да лице из става 2 члана 8 Закона
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мора имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, а наставник, васпитач и стручни сарадник који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
испит за лиценцу или стручни испит сматра се да има образовање из члана 8
став 4 Закона, као и услове у погледу степена и врсте образовања прописане
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и
15/13); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона; држављанство Републике
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 8/08, 11/08); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основaма
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом поднети 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, 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, доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издат
од стране одговарајуће 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 испиту за лиценцу.
Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, а психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, док извод из
казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Контакт телефон: 012/7662-132.

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из члана 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника те
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; дозвола за рад; обука
и положен испит за директора школе; најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно
- васпитни рад. Директор се бира на период од четири године. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Уз пријаву на конкурс поднети: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оргинал или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора (у
складу са законом), доказ о радном стажу и потврду да кандидат има најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - не старије од шест месеци, оргинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству Репулике Србије - не старије од
шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књге рођених - не старији од шест месеци, оргинал или оверена фотокопија; уверење
да се код вишег и основног суда не води кривични поступак и да није донета
правноснажна пресуда и да се пред вишим јавним тужилаштвом и основним
јавним тужилаштвом не води истрага и не спроводе истражне радње - не старије од шест месеци; доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад (лекарско уверење) - не старије од шест месеци; доказ о
знању српског језика уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику и радну биографију. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
12000 Пожаревац, Симе Симића 1
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. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо образовање за наставника гимназије или педагога и психолога; положен стручни испит за наставника, педагога или психолога, тј. лиценца; да је савладао обуку и има положен
испит за директора школе (програм обуке за директора школе и правилник
о полагању испита за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за директора у року од годину дана од
дана ступања на дужност, тј. од дана доношења подзаконског акта којим се
регулише ова материја); најмање 5 година рада у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља
школа); држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад у школи.
ОСТАЛО: молба са прегледом кретања у служби са биографским подацима,
оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту, односно лиценца за наставника или
стручног сарадника, потврда о радном стажу, уверење о држављанству - не
старије од 6 месеци или оверена фотокопија, оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених, уверење суда о неосуђиваности, предлог програма
рада у наредне четири године у школи. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса подносе се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за
директора“ или лично у секретаријату школе, од 08,00 до 13,00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
31330 Прибој, Немањина 35
тел. 033/2451-304
Директор
на мандатни период од 4 године

ПРОКУПЉЕ
ОШ „МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 150
тел. 027/324-168
Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања
УСЛОВИ: кандидат треба да буде држављанин Републике Србије; да поседује
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи - доставити уверења о стеченом
образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс кандидат доставља: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

ОШ „МИЛОСАВ СТИКОВИЋ“
31300 Пријепоље, Пионирска 1

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СУНЦЕ“
18430 Куршумлија, Косовска 36а
тел. 027/381-534

Наставник историје
на одређено време, са 11 часова недељно, тј. 55% радног
времена, до повратка радника са боловања, а најдуже до
краја наставне године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа, гимназија или усмерено
образовање (струка: економска или правно-биротехничка).

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под условима прописаним
законом, и ако има: одговарајуће образовање - Правилник 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,
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Благајник

Чувар
радник на одржавању дворишта и објекта
УСЛОВИ: основна или средња школа и услови у погледу здравствених способности.
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ОСТАЛО: Кандидати достављају: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству - не
старије од 6 месеци, уверење да нису осуђивани за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ“
18400 Прокупље, Василије Ђуровић Жарки 1
тел. 027/322-636
Наставник клавира
на одређено време до повратка радника са боловања, за рад у
истуреном одељењу у Блацу
УСЛОВИ: стручна спрема у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника
у основној школи. Кандидати достављају: молбу са краћом биографијом, оверен препис или фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству (у оригиналу или оверен препис, не старији од 6 месеци), доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима - доставља се пре закључења уговора о раду, доказ о неосуђиваности - прибавља школа. Проверу психофизичких способности врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат мора да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Уколико су кандидати на факултету имали предмете
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина потребно је да приложе потврду о положеним наведеним предметима. Уколико кандидати имају
положен стручни испит, односно испит за лиценцу, потребно је да приложе
потврду о истом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
18400 Прокупље, Ћирила и Методија 1
тел. 027/324-311
Сарадник за избор у звање и на радно место асистента за уже
научне области Пчеларство и воћарство
на одређено време од 36 месеци
УСЛОВИ: студент докторских студија са завршеним пољопривредним факултетом (VII степен) одговарајућег смера, који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за
наставни рад. Кандидати треба да испуњавају остале услове предвиђене
чланом 72 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом школе и Правилником
о организацији и систематизацији радних места школе. Пријаве кандидата са
прилозима подносе се у року од 8 дана од дана објављивања. Прилози: фотокопија дипломе, биографија, списак радова и сами радови.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „МИЛИЈА РАКИЋ“
11420 Смедеревска Паланка, Церовац
тел. 026/383-053
Наставник физике
за 12 сати недељно (30% радног времена), на одређено
време до повратка запосленог на функцији директора школе
УСЛОВИ: образовање сходно Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012); да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски).
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати прилажу: краћу биографију, адресу
и број телефона, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
РС, оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско
уверење се доставља пре закључивања уговора о раду. Наведена документа не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити
оверене од надлежног органа, као доказ да су верне оригиналу. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника, у
филијали Националне службе за запошљавање у Смедереву биће извршена
провера психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима,
за све кандидате који испуњавају услове конкурса. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Приложена конкурсна документација се по завршетку конкурса не враћа кандидатима. Пријаве на конкурс могу се слати поштом на адресу школе или лично предати у
секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

Национална
служба
за запошљавање
10.12.2014. | Број 599 |
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Наука и образовање
СОМБОР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ОЏАЦИ
25250 Оџаци, Школска 20
тел. 025/5746-118, 5742-186
Руковалац парних котлова (ложач)
УСЛОВИ: доказ - диплома средњег стручног образовања, машинско-енергетске струке, за занимање: руковалац парних котлова. Кандидати су дужни да
уз пријаву на конкурс доставе: диплому, оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству Републике
Србије - не старије од шест месеци; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (доставља изабрани кандидат); уверење о некажњавању; податке о кретању у запослењу - кратку биографију и копију личне карте. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЕКОНОМСКА ШКОЛА „9. МАЈ“
22000 Сремска Митровица, Ђуре Даничића 2
тел. 022/615-320
Педагог
на одређено време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: педагог: дипломирани педагог; професор педагогије; дипломирани
школски психолог педагог; мастер педагог.

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутног запосленог, непуно
радно време - 50%
УСЛОВИ: хемија: професор хемије; дипломирани хемичар; професор биологије - хемије; професор физике - хемије; дипломирани инжењер хемије - аналитички смер; дипломирани инжењер хемије - биооргански смер; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој;
дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство; дипломирани професор
хемије - мастер; дипломирани хемичар - професор хемије; дипломирани хемичар - мастер; дипломирани професор физике - хемије - мастер; дипломирани
професор биологије - хемије - мастер; професор географије - хемије;мастер
хемичар; мастер професор хемије.

Наставник стручних наставних предмета, област економија
на одређено време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: дипломирани економиста; мастер економиста, претходно завршене
основне академске и мастер студије у области економије.

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: рачунарство и информатика: професор информатике, односно
дипломирани информатичар; професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер
електротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике; дипломирани инжењер
за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за
информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука,
одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;
дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани економист, смерови: кибернетско - организациони,
економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика,
статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија;
дипломирани информатичар; дипломирани информатичар - пословна информатика; дипломирани информатичар - професор информатике; дипломирани информатичар - мастер; дипломирани професор информатике - мастер;
дипломирани информатичар - мастер пословне информатике; мастер математичар; мастер информатичар; мастер инжењер електротехнике и рачунарства; мастер професор технике и информатике; мастер инжењер информационих технологија; мастер инжењер организационих наука (студијски
програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство
и рачунарске науке). Наставу и друге облике образовно - васпитног рада из
предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм
рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра. Лица која
су стекла академско звање мастер, морају имати у оквиру завршених основних
академских студија, положено најмање пет информатичких предмета (од тога
најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно
оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика.
Испуњеност услова из ст. 2 и 3 ове тачке утврђује Министарство надлежно за
послове образовања, на основу наставног плана и програма студија.
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Наставник стручних наставних предмета, област правних
наука
на одређено време ради замене одсутног запосленог, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: наставник стручних наставних предмета, област право: дипломирани правник; мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер
студије, област правних наука.

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног запосленог, непуно
радно време - 30%
УСЛОВИ: физичко и здравствено васпитање: 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.
ОСТАЛО: лице мора да има одговарајуће образовање прописано чл. 8 Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, од броја 5/91 до броја 9/13); образовање из психлошких,
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; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основaма система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; знање српског језика. Конкурсна документација која се прилаже уз пријаву на конкурс: CV; оверена фотокопија дипломе (уверења о стеченом образовању); доказ о познавању педагошких, психолошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи (укупно 36 бодова у складу са
Европским системом преноса бодова) или доказ о положеном испиту за лиценцу, тј. о дозволи за рад; доказ о завршеном средњем образовању за образовни профил: кувар или кувар техничар или техничар кулинар или кулинарски
техничар; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању српског језика (школском исправом средњег образовања,
оверена фотокопија). Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично у секретаријат школе или
поштом, на адресу школе.

СУБОТИЦА
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
24000 Суботица, Јо Лајоша 78
Конкурс објављен 19.11.2014. године у публикацији „Послови“, за
радно место: наставник разредне наставе у продуженом боравку,
поништава се у целости.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
24341 Криваја
Маршала Тита 1
Педагог
на одређено време док запосленом мирује радни однос
УСЛОВИ: За пријем у радни однос, кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: професор
педагогије, дипломирани педагог - општи смер или смер школске педагогије,
дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педагог - мастер; 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; 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
- све у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван
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Наука и образовање
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања - школа ће прибавити по
службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
31000 Ужице, Трг Светог Саве 22
тел. 031/514-146
Наставник техничког образовања
са 90% радног времена, на одређено време до повратка
радника са дужности помоћника директора
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основним
школама; да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основма система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис - фотокопију дипломе и уверење о држављанству. Пријаве
са траженом документацијом слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ“
31255 Рогачица
тел. 031/3850-440
Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 став 2, чл. 59 и чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године; одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13); да поседује лиценцу; да положи испит за директора установе; најмање 5 године 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 чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС; да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад. Директор се бира на мандатни период
од 4 године. Директору школе мирује радни однос за време првог изабраног
периода на радном месту са ког је изабран.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу; оригинал или оверену фотокопију потврде о радном искуству у трајању од најмање 5 година на пословима образовања и васпитања; доказ о држављанству
РС (не старије од 6 месеци); уколико одговарајуће образовање није стекао
на српском језику, кандидат доставља доказ од одговарајуће високошколске
установе о познавању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад; преглед кретања у служби - биографски подаци; доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (уверење не старије од
6 месеци); доказ о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности
директно подношењем захтева МУП-у РС ради извода из казнене евиденције.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са конкурсном
документацијом достављају се директно у школу или поштом, на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
31254 Костојевићи
тел. 031/3860-081
Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: држављанство РС (приложити уверење о држављанству - не старије
од 6 месеци или оверену фотокопију); високо образовање у складу са чланом
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника, педагога или психолога основне школе, тј. одговарајуће образовање: на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године; на основним студијама од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године (приложити: оверен препис или оверену фотокопију
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дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказује се
лекарским уверењем - не старијим од 6 месеци, а које се односи на радно
место за које се конкурише - оригинал или оверена фотокопија, доставља га
изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа); да поседује лиценцу, односно положен стручни испит (приложити: оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу); савладана обука и положен испит за директора
установе (приложити уверење о положеном испиту за директора или оверен
препис, изабрани кандидат који нема обуку и положен испит за директора
биће обавезан да испит за директора положи у року од годину дана од дана
ступања на дужност); 5 година рада у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (приложити: потврду о
радном искуству која мора садржати нарочито назив и делатност послодавца,
радно место на које је кандидат био распоређен и време трајања рада на овим
пословима образовања и васпитања); радна биографија. Поред наведених
услова и докумената који исте потврђују, кандидати могу приложити и: оквирни план рада за време мандата; доказ о поседовању организационих способности. Директор се бира на период од 4 године. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве са траженом документацијом доставити на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс за директора“ или лично у секретаријат школе. Документација се неће враћати по окончању конкурса. Решење о
избору директора биће донето и достављено кандидатима без одлагања када
се за то стекну сви процесни услови.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „АРИЉЕ“
31230 Ариље, Милоша Глишића 34
тел. 031/891-888
Медицинска сестра у групи
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање, медицинска сестра - васпитач.

Секретар
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: високо образовање - дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, односно високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање 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.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству,
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Уверење
да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима подноси се пре закључивања уговора о раду, а уверење
о неосуђиваности прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се размарати. Пријаве са потпуном документацијом доставити у затвореној коверти, на адресу установе, са назнаком: „За конкурс“.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Наука и образовање
Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“
32224 Слатина
тел. 032/826-308
Професор хемије
са 40% норме, на одређено време због одласка радника у
пензију
Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Жаочанима (неподељена
школа), на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Премећи (неподељена
школа), на одређено време за школску 2014/2015. годину
Професор енглеског језика
са 10% норме у издвојеном одељењу у Премећи и 10% норме
у издвојеном одељењу у Жаочанима, на одређено време за
школску 2014/2015. годину
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање у складу са чланом
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13), да су држављани Републике Србије, да поседују психофизичку и здравствену способност за рад са децом, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела за која се изричу казне затвора, да
знају језик на ком се изводи образовни рад. Доказ о испуњености услова, а
који се односе на образовање и држављанство и познавање језика на ком се
изводи образовни рад прилажу се уз пријаву, а сви остали докази у току рада.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, а
неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном пратећом документацијом слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН ВУЧИЋЕВИЋ ЗВЕРАЦ“
32256 Братљево
Наставник српског језика
на одређено време до краја школске године, са 50% радног
ангажовања
Наставник енглеског језика
на одређено време до краја школске године, са 20% радног
ангажовања
Наставник хемије
на одређено време до краја школске године, са 10% радног
ангажовања
Наставник музичке културе
на одређено време до краја школске године, са 15% радног
ангажовања
Наставник ликовне културе
на одређено време до краја школске године, са 15% радног
ангажовања
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити сва заинтересована лица која испуњавају прописане услове из члана 120 Закона о основама система образовања и
васпитања, као и Правилника о систематизацији радних места у школи. Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Посао се не
чека,
посао се тражи
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ПРАВО ОВЕРЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
КЊИЖИЦЕ
На сајту Завода за социјално осигурање
(zso.gov.rs) пронашла сам да незапослена
лица која су у категорији социјално угроженог становништва, а налазе се на евиденцији
Националне службе за запошљавање, иако
нису корисници новчане накнаде имају право на здравствено осигурање, под условом да
њихов месечни приход по члану породице
незапосленог лица не прелази износ минималне зараде у нето износу, утврђене у складу са прописима о раду, у месецу подношења
пријаве. Такође, тамо стоји да се за питања у
вези са обавезним осигурањем за случај незапослености треба обратити Националној
служби за запошљавање.
По струци сам правник и већ дужи низ
година сам на бироу. До сада сам здравствену књижицу оверавала преко супруга који
има фирму. Због лошег стања фирме то више
нисам у могућности. С обзиром да сам, нажалост, у групи социјално угрожених грађана и
да имам озбиљне здравствене проблеме, да
ли као незапослена могу остварити ово право
и оверити здравствену књижицу?
Ви свакако, као незапослено лице, под одређеним условима које прописује Фонд за здравствено осигурање, можете да остварите право на
здравствену заштиту. У филијали НСЗ у којој сте
пријављени на евиденцију можете да добијете
опште уверење да се налазите на евиденцији незапослених. Међутим, евиденција незапослених
НСЗ више није место где се доказује и остварује
право на здравствену заштиту. Не издајемо више
ни потврде за здравствене књижице да су лица на
евиденцији (изузетак су корисници новчане накнаде, али то овде није случај), тако да нисмо у могућности да говоримо на ову тему.
Ваше питање је за РФЗО, јер је у питању њихов
пропис, односно они цене испуњеност услова за
осигурање по неком од основа предвиђених њиховим прописом. Тачније, процењују да ли припада-
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те категорији социјално угрожених лица, што ћете
доказати неопходном документацијом коју фонд
захтева. Савтујемо вам да се обратите надлежном
фонду здравства у општини, а за све што се тиче
осигурања по неком основу (запослени, пољопривредници и остали) - надлежном фонду ПИО.
Такође, тачно је да је за питања у вези са обавезним осигурањем за случај незапослености надлежна Национална служба за запошљавање, али
то подразумева остваривање права на новчану
накнаду коју можете остварити у случају престанка радног односа, што код вас није случај.
Особа сам са инвалидитетом и намеравм
да се пријавим на евиденцију незапослених
НСЗ. Шта ми је од докумената неопходно и
где се пријављујем?
Потребно је да се пријавите надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање и поднесете одговарајућу документацију:
- личну карту
- радну књижицу
- доказ о стручној спреми или оспособљености
(сведочанство, диплома или уверење - оригинал
докумената на увид).
Поред наведених докумената, лице са инвалидитетом подноси и решење о инвалидности, ратни
војни инвалиди подносе решење о инвалидности и
постојећу медицинску документацију, док остала
категорисана инвалидна лица подносе и решење о
категоризацији или решење о праву на негу и помоћ од стране других лица.
Уколико припадате категорији категорисане
омладине - подносите и сведочанство или диплому специјалне школе и решење о категоризацији.
Лично се пријављујете Националној служби
према месту пребивалишта или према месту рада
или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште.
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ВОлонтирање...

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
Европско удружење студената права (ЕЛСА) из Београда организује конкурс за праксу за студенте/киње
Правног факултета Универзитета у Београду, у Aдвокатској канцеларији „Трифковић и Миловановић“.
Број практиканата: 1 (један).
Трајање: два месеца, уз могућност дужег обављања
праксе. Пракса у адвокатској канцеларији ће започети непосредно након одабира кандидата/киња.
Радно време: у складу са договором, односно у зависности од факултетских обавеза практиканта/ практиканткиње.
Место обављања праксе: у радним просторијама адвокатске канцеларије, Призренска 5, у Београду.

HR АДМИНИСТРАЦИЈА
„Адеко“ (Adecco) је мултинационална компанија са
седиштем у Швајцарској, припада групи 500 највећих
компанија на свету и лидер је на пољу пружања услуга у
области људских ресурса.
Поседујемо стручност, искуство и способност да пружимо услуге највишег нивоа, при чему водимо подједнаку бригу како о клијентима, тако и о особама које траже
запослење.
Програм праксе:
• упознавање са појмом и управљањем људским ресурсима
• упознавање са процесом HR документације, издавање уговора о раду
• пријава и одјава запослених путем портала Централног регистра и путем одговарајућих образаца
• достављање документације Пореској управи, ПИО
фонду, РФЗО и другим релевантним државним институцијама
• асистирање у пословима допреме/отпреме докумената за сва одељења компаније
• брига о поверљивим HR документима и њихова
дистрибуција у сарадњи са поштом и курирским службама
• упознавање са појмом зарада, обрачуна зарада и
креирањем разних извештаја у вези са зарадама
• упознавање са заштитом на раду и процедурама у
вези са безбедношћу на раду
• упознавање са етиком и корпоративним пословањем, радом са клијентима и запосленима
Тражимо студенте завршне године студија друштвеног смера или завршен факултет у последњих годину дана.

кета

Неопходно је:
• добро познавање рада на рачунару и MS Office па• познавање енглеског језика и
• возачкa дозволa Б категорије.

Потребне су нам особе које су мотивисане и спремне да стичу знање у највећој HR компанији. Потребно је
послати CV и пропратно писмо зашто сте баш Ви права особа за нашу компанију. Рок за конкурисање:
12.12.2014. године.
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Опис послова: Пракса ће се обављати у сарадњи са
ментором и другим запосленим лицима у канцеларији.
Обухвата упознавање са начином рада канцеларије, евиденцијом предмета и писањем поднесака, одлазак на
суђења, као и обављање различитих послова из области
права којима се адвокатска канцеларија бави.
Пракса није плаћена.
Могућност плаћеног приправничког стажа након окончања праксе.
Услови за учешће на конкурсу: статус студента/
студенткиње IV године са малим бројем испита до завршетка основних академских студија Правног факултета
Универзитета у Београду или дипломираног правника;
познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару;
озбиљност и мотивисаност у раду.
Критеријуми избора: Избор кандидата/киња вршиће се на основу података из апликационог формулара
и интервјуа који ће бити обављен са кандидатима који су
ушли у ужи избор. Посебно ће се узети у обзир посвећеност и мотивисаност кандидата.
Начин пријављивања: Попуњен апликациони формулар са назнаком „ПРАКСА“, послати на elsastepbeograd@
gmail.com, до 12. децембра 2014. године.
Информације: Дејан Цоља, elsastepbeograd@gmail.
com, 063/7082-861. За више информација о Адвокатској
канцеларији „Трифковић и Миловановић“ погледати на:
http://trifkovicmilovanovic.rs.

ПРАКСА У „ХАЈАТУ“
„Хајат Риџенси“ Београд (Hyatt Regency) позива све заинтересоване студенте да се пријаве на конкурс за практиканта.
Опис:
• упознавање са комплетним радом одељења (људски
ресурси)
• све рекламне активности хотела (маркетинг)
• упознавање са комплетним радом одељења (финансије)
• супервизорске дужности (домаћинство)
• рецепција СПА центра (СПА)
• рецепција, риџенси клуб, бел служба, централа хотела
(сектор соба)
• упознавање са радом свих одељења кухиње (кухиња)
• упознавање са радом свих ресторана, администрације
сектора хране и пића и банкет службе (ресторани)
• супервизорске дужности (сектор техничког одржавања).
Начин пријаве: CV доставити електронским путем на адресу: olgica.radulovic@hyatt.com.
Трајање: септембар - децембар; март - јун.

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

АКТУЕЛНО Општина Чајетина финансира све захтеве поднете за мере активне политике
запошљавања

МЛАДИ СЕ ВРАЋАЈУ

У

За програм стручне праксе опредељено близу 3,9 милиона динара, а за
самозапошљавање и јавне радове близу милион динара

жичка филијала НСЗ и Општина Чајетина потписале су 1. децембра Анекс Другог споразума о уређењу
међусобних права и обавеза у реализацији програма
или мера активне политике запошљавања у 2014. години. Наиме, број захтева по основу расписаних јавних позива знатно превазилази средства дефинисана Другим споразумом, те је Општина Чајетина одлучила да финансира све
захтеве поднете за мере активне политике запошљавања, а
које су наведеним споразумом предвиђене.
Вредност споразума повећана је на 5.768.213 динара,
а средства ће бити искоришћена за реализацију три мере
активне политике запошљавања: јавне радове, самозапошљавање и стручну праксу. За јавне радове предвиђено је
910.021 динар, за самозапошљавање 960.000 динара, док
је за програм стручне праксе обезбеђено 3.898.192 динара.
Кроз ове мере биће ангажовано 29 незапослених са подручја
ове општине.
„Oпштина Чајетина је једна од ретких у Србији која је
сопственим средствима покренула програм мера активне
политике запошљавања у 2014. години. За програм јавних
радова определили смо средства у износу од око милион
динара за шест особа, а пријавило се КЈП Златибор, које ће

Пожаревац

ИНФОРМАТИЧКА ОБУКА
Филијала за запошљавање Пожаревац започела је реализацију основне информатичке обуке за 5 особа са инвалидитетом, у „Школи знања“ у Пожаревцу. Извођење обуке
поверено је Агенцији „Свети Сава“ из Чачка. Обука је почела 18. новембра, а биће завршена до краја године.
Информатичка обука имаће утицај на конкурентност
особа са инвалидитетом на тржишту рада, као и на сам
квалитет њиховог живота. Троје полазника је из Пожаревца, а једна особа је са територије општине Костолац. Свим
полазницима је процењена радна способност у првом степену инвалидности, а имају III и IV степен стручне спреме.
С.Мирић

Конкурс Канцеларије за младе

ДОБАР ЗАНАТ ЗА
40 МЛАДЕНОВЧАНА
Канцеларија за младе Градске општине Младеновац
расписала је конкурс за бесплатне обуке за пекаре и завариваче, у оквиру пројекта „Добар занат“, који финансира
Министарство омладине и спорта Републике Србије. Национална служба за запошљавање - Служба Младеновац
упутила је преко 100 мотивисаних незапослених, млађих
од 30 година, са којима је претходно у индивидуалном плану запошљавања договорена мера Обука за тржиште рада.
Након тестирања кандидата изабрано је 20 полазника
обуке за пекаре и исти број полазника обуке за завариваче.
Обуке ће реализовати Академија „Оксфорд - Агент“ код
послодаваца „Маковица“ АД и „Прогрес“ АД, који су партнери на пројекту.
Г.М.
Бесплатна публикација о запошљавању

преко филијале НСЗ одабрати лица која ће радити углавном
на пословима одржавања животне средине, чишћења снега, уређења јавних површина у зимском периоду и слично.
Такође, определили смо близу милион динара за самозапошљавање - шест лица ће добити по 160.000 динара за различите врсте делатности. За програм стручне праксе смо
определили близу 3,9 милиона динара за радно ангажовање
17 младих са евиденције незапослених. Изузетно смо срећни
што има младих људи који су се вратили у Чајетину, где желе
да заснују радни однос. У време када се многи радници отпуштају, 29 младих људи ће засновати радни однос и имати
прилику да се покажу и докажу, стварајући себи простор за
запослење код истих или добре препоруке код нових послодаваца. Општина се брзо развија, па ће бити потребно све
више младих који ће својим радом дати допринос том развоју“, истакла је Бојана Божанић, помоћница председника
Општине Чајетина.
Споразум је наставак успешне сарадње Општине Чајетина и Националне службе за запошљавање, у циљу смањења
незапослености у овој општини.
Биљана Терзић
ЈАГОДИНА

ДО УСПЕШНОГ
ПРЕДУЗЕТНИКА
Јагодинска филијала НСЗ је крајем новембра реализовала обуку за незапослена лица „Пут до успешног предузетника“, у просторијама Службе Параћин. Током 2014. године
Пословни центар Филијале Јагодина реализовао је 12 обука
за будуће предузетнике, које је успешно завршило 313 незапослених. Обука у организацији Филијале Јагодина НСЗ и
Пословног центра била је одлична прилика да представници
организације „Енека“ будућим предузетницима представе
нови конкурс за доделу бесповратних средстава за покретање сопственог посла, који ће бити отворен до 31. јануара
наредне године. Конкурс се спроводи у оквиру програма
„Покрени се за посао“, доделом грантова за покретање или
проширење малог и
породичног бизниса, уз финансијску
подршку компаније
„Филип Морис“.
Невладина организација „Енека“
већ шесту годину
расписује национални конкурс „Покрени се за посао“,
који помаже у покретању малих и
породичних предузећа у Србији. Нарочито је истакнуто
да је и у претходних
неколико
година
остварена одлична
сарадња са НСЗ у погледу информисања и едукације заинтересованих.
С. Крстић
10.12.2014. | Број 599 |
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АКТУЕЛНО Удружење грађана „ПАРА-БУЋ“ из Раткова носилац јавног рада за особе са
инвалидитетом

ОСИ ХОЋЕ И ВОЛЕ ДА РАДЕ

Акценат је стављен на рукотворине и радионице у којима се млади и деца уче да
хеклају, везу, плету. Радиће се и на проширивању ликовне галерије

Удружење грађана „ПАРА-БУЋ“
из Раткова носилац је јавног рада под
називом „ОСИ хоће и воле да раде“, на
коме ће три месеца бити радно ангажовано 8 особа са инвалидитетом. Радови

се изводе на три нивоа, у зависности од специфичности
послова, као и могућности
ангажованих особа.
Насеље Ратково је око
600 година носило назив
Парабућ, те отуда и назив
овог удружења. Својим залагањем и идејама чланови
удружења дали су велики допринос радном ангажовању
социјално угрожених категорија - чланова вишечланих
породица и особа са инвалидитетом. Акценат је стављен
на рукотворине и радионице
у којима се првенствено млади и деца уче да хеклају, везу,
плету или баве другим врстама једноставнијих ручних радова.
У оквиру овог јавног рада радиће
се и на проширивању ликовне галерије

ученика Основне школе „Ратко Павловић Ћићко“ и њихове наставнице ликовног Анкице Ижак. Ликовна галерија
је отворена прошле године и већ се налази у културној баштини Републике
Србије, а наставница Анкица Ижак је
проглашена за најбољег ликовног педагода у свету. Радови њених ученика
су награђивани широм света.
На излетишту Багер бара ради се
на озелењавању и чишћењу терена. Поред тога, ради се и на уређењу обале и
пецарошког дома и обезбеђивању места за спортски риболов.
Током зиме радови ће бити пренети у радне просторије, где ће се радити
на пустовању, изради платнених торби,
усавршавати декупаж техника, а од памучног конца израђиваће се чуварке и
мреже за пецање.
Гордана Предојевић

Акција професионалне оријентације у
Сремским Карловцима

ЗАВИРИТЕ У СВОЈУ
БУДУЋНОСТ

М

анифестација „Сазнај више - изабери боље“ у организацији Карловачких средњих школа, осмишљена у оквиру пројекта „Професионална оријентација
у Србији“, одржана је 27. новембра, у просторијама
Средње пословно менаџерске школе и Средње информатичке
школе у Сремским Карловцима, уз учешће представника Филијале Нови Сад НСЗ. Ученици осмог разреда основних школа
имали су прилику да се на занимљив начин информишу о
одређеним занимањима, путем сусрета са стручњацима из
седам подручја рада, како би лакше донели квалитетну одлуку о наставку образовања.
„Љубав према професији коју сам одабрала уноси у мој
живот пуно среће и чини га потпуним. Управо из тог задовољства добила сам енергију да осмислим и са колегама из
школе по трећи пут спроведем акцију Сазнај више - изабери боље. Коментари и утисци ученика и професора дају нам
наду да је управо сусрет ученика са задовољним, успешним
стручњацима, прави начин да се одлука о одабраном професионалном путу провери и евентуално благовремено промени“, истакла је Снежана Голић, педагог Средње информатичке школе и организатор акције.
Она сматра да су писање виртуелне радне биографије
и виртуелни интервју за посао навели новосадске осмаке да
завире у своју будућност, да прикупе информације о жељеним занимањима и постану свеснији значаја образовања,
учења страних језика, подизања информатичке писмености и усвајања осталих вештина важних за развој каријере.
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На тај начин ученици су уз одговарајућу подршку успели да
уобличе своје циљеве и да их конкретизују. Након решавања
теста логичких питалица именовани су финалисти, који су се
представили на замишљеном разговору за посао на основу
свог CV-а и одговорили на три питања жирија - стручњака.
Победник такмичења добио је таблет.
„Најзанимљивији део је био када су финалисти читали
своје радне биографије, јер нам је то помогло да и ми добијемо
идеје како да се представимо у будућности. Ушла сам у финале такмичења у области медицине и поново бих учествовала
у овој акцији, јер сматрам да су сусрети са стручњацима од
велике користи при доношењу одлуке о избору средње школе“, нагласила је Миња К., ученица осмог разреда ОШ „Иво
Лола Рибар“ из Новог Сада.
Нека од питања која су ученици постављали стручњацима током реалних сусрета су: како као адвокат браните неког
за кога знате да је крив, колико је битно за посао у којој земљи
је завршен факултет, колико су битни завршени курсеви приликом тражења посла, итд.
У оквиру финалног такмичења „Виртуелни интервју за
посао“, којем је присуствовало 147 ученика осмог разреда и
18 стручних радника основних школа, у оквиру кратког излагања представника Филијале Нови Сад НСЗ презентоване
су услуге професионалне оријентације и планирања каријере
усмерене на ученике, а ученици и стручни радници имали су
прилику да преузму примерак „Водича за избор занимања“
у издању НСЗ.
М. Милић Ђорђевић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО Сајам запошљавања у Врању

ВИШЕ ОД 100 РАДНИХ МЕСТА

Највише пријављених потреба је било за област текстилне индустрије компанија „Јумко” тражила шиваче, конфекционаре, модне креаторе, дизајнере

На другом овогодишњем сајму запошљавања у организацији Филијале Врање
НСЗ, одржаном 2. децембра, у Врању, понуду од преко сто радних места исказало је
тринаест послодаваца са територије града. Највише пријављених потреба је било
за област текстилне индустрије - компанија „Јумко“ из Врања тражила је шиваче,
конфекционаре, модне креаторе, дизајнере. По броју понуђених слободних радних
места није заостајала ни обућарска делатност. „Дени стајл“ (Danny style) и „Херц“ из
Врања су тражили обућарске раднике и кожарске техничаре. Велики број пријава
је предат и на штанду послодавца из области индустрије намештаја - „Морава ентеријери“, као и у предузећима за производњу сточне хране - „Нутрико“ доо и „Плави
камен“ из Врања.
Млади незапослени били су заинтересовани за послове у производњи, али су у
великом броју предали радне биографије и на штандовима трговинских радњи „7.
јули“ и „Спринт маркети“, које су тражиле раднике за рад у малопродајним објектима у Врању.
Послодавци су јединствени у оцени да је посећеност сајма била добра, а структура незапослених који су конкурисали за радна места сасвим адекватна понуди,
о чему говори и број поднетих радних биографија и пријава. Процењује се да је манифестацију посетило више од 700 особа.
Драгана Накић

Зрењанин Обука за особе са инвалидитетом

НОВО ЗАНИМАЊЕ НОВА ШАНСА

Оспособљавање омогућава полазницима да се након завршетка обуке запосле или
самостално баве молерско-фарбарским пословима
„По струци сам електротехничар за расхладне и термичке уређаје, а сада сам на обуци за молера. Пре три године
имао сам саобраћајну незгоду и као последица задобијених
озледа смањена ми је радна способност. Прошао сам процедуру за утврђивање инвалидности и процењен ми је први
степен. У филијали за запошљавање понуђена ми је обука за
молера-фарбара, што сам прихватио“, истиче Срђан Адамов, један од полазника обуке за молере-фарбаре за особе са
инвалидитетом, која се реализује у Зрењанину, у организацији Филијале Зрењанин НСЗ.
„Полазници су радни, вредни, имају вољу да науче овај
посао. Сви ми лаички знамо да кречимо и фарбамо. Међутим, овде ће полазници моћи да стекну и нека теоријска
знања важна за овај посао, као и да науче основе кречења
и фарбања. Они који буду желели више моћи ће кроз рад да
уче неке комплексније технике кречења и фарбања“, сматра
Драгослав Ђурановић, власник грађевинске радње „Ђурановић ентеријери“, задужен за спровођење практичне наставе.
Наш саговорник истиче да до сада није запошљавао
особе са инвалидитетом. Како су му искуства вође практи-

чне наставе позитивна,
и с обзиром да му је
потребна и радна снага, по окончању обуке
планира да неке од
полазника запосли у
својој фирми.
Полазници обуке
су тренутно у учионици Средње електротехничко-грађевинске
школе „Никола Тесла“
у Зрењанину, која им је
услужно уступљена, а
у којој ће извести молерско-фарбарске радове на зидовима и
грађевинској столарији.
У обуку је укључено седам особа са инвалидитетом са
евиденције НСЗ, којима ће на овај начин бити омогућено да
се по завршетку програма запосле или самостално баве молерско-фарбарским пословима.
А.Штрбац

ШАБАЦ

ОБУКЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА
Шабачка филијала НСЗ је 1. децембра започела реализацију обуке за вођење пословних књига, намењену особама са
инвалидитетом. Обуку за пет лица, у трајању од 240 часова, изводиће НУ „Ниш“, а подизвођач је „ТИМ ЕКО“ Шабац.
„Свесни смо да послодавци данас имају све веће захтеве од радника, па и од нас, тако да ће нам још једна диплома бити
од велике користи при запошљавању и раду“, каже Миле Марић, један од полазника. Истовремено, добра радна атмосфера,
тимски рад и социјална подршка током обуке су снажни мотиватори у активнијем приступу тржишту рада. У складу с тим
циљевима су и позитивни ефекти претходне две обуке, јер су две кандидаткиње након обуке, у току истог квартала, добиле
посао на неодређено време.
На подручју Филијале Шабац на евиденцији је тренутно 288 незапослених ОСИ. Кроз мере активне политике запошљавања у овој години ангажовано је и запослено 40 лица, а 62 лица са евиденције су запослена ван активних мера.
А. Пајтић
Бесплатна публикација о запошљавању
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ У анкети портала Послови - Инфостуд за четири дана учествовала
чак 7.621 запослена особа

ШАНСА
ВАЖНИЈА ОД
БОНУСА

Више од половине запослених у Србији незадовољно је својим радним местом. Да не радимо само за плату,
показује и податак да су добри међуљудски односи већа мотивација од висине примања за чак 46 одсто
запослених. Најчешћи разлог за промену посла - мобинг

И

страживачи који се баве проучавањем организационог понашања тврде да су у успешнијим фирмама
запослени веома мотивисани и посвећени организацији, а посао им пружа висок ниво задовољства.
Такође, тврде да на задовољство послом посебно утичу могућност грађења каријере, односно напредовања у послу,
међуљудски односи, тимски рад и пословни изазови.
Обично се сматра, а делује потпуно логично, да повећање задовољства послом води ка побољшању постигнућа.
Међутим, постоје и неки противаргументи овој тези. Прво,
могуће је замислити да је неко веома задовољан послом, али
није инспирисан да ради напорније или боље. Даље, постоје
тврдње да није задовољство послом оно што продукује високо постигнуће, већ да, потпуно обрнуто, високо постигнуће
условљава и утиче на задовољство послом.
Размотримо један пример. Запослени су мотивисани
да постигну одређене пословне циљеве и биће задовољни
ако их постигну, макар то значило да морају да уложе више
напора и поправе своје постигнуће. Исти запослени ће бити
још задовољнији ако су након оваквог напора и побољшања
награђени кроз екстринзично признање (нпр. бонус) или интринзично, унутрашње осећање постигнућа и успеха. Овакав редослед ствари сугерише да побољшања могу бити постигнута кроз два услова. Први је давање људима прилике,
односно могућности, да делују и раде. Други услов је да се
сваки успех и напредак у раду запослених награди, користећи финансијска или нефинансијска средства. Веома често
је довољна лепа реч, похвала или само изражавање захвалности за учињено.
Истраживање ставова
Ниво задовољства послом може се мерити истраживањем ставова. Истраживање ставова је веома популаран и
добар начин, којим се кроз инволвирање запослених добија
информација о томе како виде одређене ствари у компанији. Кроз оваква истраживања ставова, поред слике о задовољству послом, може се вршити компарација нивоа задовољства, добити информација о преференцијама запослених,
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упозорење о потенцијалним проблематичним областима и
још много тога.
Сигурно је да незадовољство има за последицу, између
осталог, ниску продуктивност, и да се са повећањем задовољства послом повећава и продуктивност, али само до
одређене границе. Након тога, са повећањем задовољства
продуктивност више не расте - прави ниво ангажовања и везаности за посао јавља се само код запослених код којих постоји посвећеност послу. Такви запослени су заинтересовани,
чак истински узбуђени због онога што раде.
Повећање ангажованости запослених и њихова везаност
за посао почињу са дизајном самог радног места, односно са
„развијањем улоге запосленог“. То подразумева фокус на: интересантност и изазов, разноврсност, аутономију, идентитет
посла и његов значај. На ове факторе утичу организациона
структура, систем рада и квалитет лидерства, при чему је ово
последње од виталног значаја. Наиме, степен разноврсности
и аутономије посла, његов идентитет и значај у већој мери
зависе од тога како га третира претпостављени менаџер, од
начина како он руководи и управља, него од формалног дизајна посла. Менаџери и тим лидери имају дискреционо право да алоцирају послове и да их делегирају. Они могу да дају
повратну информацију у којој се не препознаје нечији напор,
рад и допринос, а могу и да изразе значај и важност онога
што неко ради.
Колеге битније од плате
Истраживање портала Послови - Инфостуд показало је
да је и најчешћи разлог за промену посла мобинг, а у анкети је за свега четири дана учествовала чак 7.621 запослена
особа.
Портал је истраживао колико су људи у Србији задовољни послом који обављају и шта их највише мотивише, да ли
размишљају о промени посла и да ли би због бољег посла
пристали на пресељење и преквалификацију. Више од половине запослених у Србији незадовољно је својим радним
местом, а да не радимо само за плату показује и податак да
су добри међуљудски односи већа мотивација од висине примања за чак 46 одсто радне снаге у нашој земљи.
Татјана Видаковић, пи-ар Инфостуда, каже
за Курир да је истраживање део кампање „Како преживети грозан посао“, а недавно је представљена и
књига са истим називом. Истичу се поглавља: „Како
наћи оправдане разлоге за неоправдане изостанке“,
„Како убити досаду док она не убије тебе“, „Како пребацити своје обавезе на друге“...
- Кампања се обраћа људима који већ имају
радно искуство, раде послове на којима нису задовољни и испуњени, вероватно већ дуго размишљају
о промени, али се не померају са мртве тачке. Желимо да их подстакнемо на размишљање колико
је мудрије, достојанственије, али и лакше пронаћи
бољи него трпети неподношљив посао - поручила је
Татјана Видаковић.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

САЗНАЈТЕ ВИШЕ Тржиште вина и жестоких пића расте из године у годину, док је
укупна продаја пива у 2013. опала за 1,9 одсто

КРАГНА СВЕ ТАЊА

Омиљени амерички бренд „Бадвајзер“ забележио је пад од чак 28 одсто. Домаћа
пива су златна кока индустрије

П

иварска
индустрија
по- мерила у конзервама, флашама, па
следњих година доживљава чак и гајбама. Сада је ситуација друвелику експанзију на крилима гачија, јер је другачија и концентрамикро-пивара и домаћег пива. ција алкохола у пивима. Јача
Ипак, постоје неке тајне за које се иг- пива мењају и навике, па се
рачи из ове гране привреде труде да у изласцима пију и мање коостану скривене од очију јавности. личине.
Међу њима је свакако највећа да, уп4. Велике компаније су
ркос свему, све мање људи на свету на губитку. Највећи произпије пиво.
вођачи пива на свету - „Ан„Све је теже наћи људе који кажу хојсер-Буш“, „ИнБев“ и „САБда не воле пиво. Сада постоји пиво за Милер“ бележе велики пад у
свакога, свака нијанса укуса, количи- последњих неколико година.
на алкохола, све је ту“, каже директор Омиљени амерички бренд
америчког Удружења пивара Пол „Бадвајзер“ је забележио
пад од чак 28 одсто у петоГаца.
Сајт „Маркетвоч“ преноси десет годишњем периоду, од 2008.
ствари о којима људи из овог удру- до 2013.
5. Тржиште малих прети
жења не желе да причају.
1. Људи пију све мање пива, иако да буде разводњено. Велике
корпорације широм
је у САД
света траже начин да
број пиуђу у ново „пиво-сновара на- Велике корпорације широм сверастао на
та траже начин да уђу у ново бовско“ тржиште,
3.200 са
што резултира купо„пиво-снобовско“ тржиште
само 97
вином малих пивара
за три десамо зарад бренда, а
ценије. Док тржиште вина и жестоких ускоро и разводњавањем квалитета.
6. Велики играчи знају да буду
пића расте из године у годину, укупна продаја пива опала је за 1,9 одсто груби. Рафови у радњама имају реу прошлој години. То је четврти пад у зервисана места за познате брендове,
последњих пет година.
а постоје наводи да осим тржишним
2. Пивопије све више личе на уделом велики произвођачи тај стаљубитеље вина, што важи и за цене. тус подмазују и новцем. Медији су
Домаћа пива су тренутно златна кока писали и о незаконитим сарадњама
индустрије. Њихова продаја је у 2013. са баровима широм САД.
години скочила за 20 одсто, на 14,3
7. Мали нису толико мали. Вемилијарде долара. Ипак, мале коли- лики број микро-пивара и ова ниша
чине и мале операције значе више привлаче велике инвеститоре. Иако
цене. У односу на редовна потрошач- се многи мали произвођачи труде да
ка пива, она која стижу из микро-пи- одрже имиџ фирми које држе породивара су скупља за чак 73 одсто.
це или ентузијасти, данас иза већине
3. Нова пива брже ударају. Нека- стоје богати инвеститори.
8. Пиво је све прљавије. Једно
да се количина пива попијеног за вече
истраживање
је
показало да се милиметарски парчићи
пластике налазе у
флашама или конзервама чак 24 немачка бренда на
тржишту САД, међу
којима и десет најпопуларнијих.
Осим
тога, у неким боцама
пронађени су и органски остаци.
9. Фармери испаштају. За пиво је
потребан хмељ, што
би требало да погоБесплатна публикација о запошљавању

дује пољопривредницима. Ипак, како
мале пиваре за своје количине користе три пута више сировина од вели-

ких, тешко је опстати на тржишту и
одговорити на потражњу.
10. Да ли заиста желите да ваше
дете дипломира на пиву? Пиварски
бум обухвата и два милиона радних
места.
Едукација је све важнија, али
родитељи у САД и даље не желе да
одвоје новац за часове из пиварских
наука.
Новац је у бурету, не у флаши
Све раширенија појава микро-пивара и специјализованих барова који
служе домаће пиво утицала је и на
пораст продаје бурића, чије су испоруке у САД у периоду од 2007. до 2012.
забележиле раст од чак 88 одсто. То је
троструко више од раста целокупног
пиварског тржишта у Америци.
Пиво у бурићима сада заузима
завидних 8,6 одсто продајног колача,
а укупне испоруке су пробиле границу од 28 милијарди долара у 2012.
години, што је за 33 одсто више него
у 2007.
Број пивара се током пет година
удвостручио, а индустрија заједно са
увозницима и дистрибутерима сада
запошљава више од два милиона
људи и у амерички буџет уплаћује 49
милијарди долара годишње.
Све је популарније и увођење точилица у домове у САД, па расте и
тржиште за посебне уређаје, а самим
тим и производња и продаја бурића.
Микро-пиваре ентузијаста и домаћа
пивска радиност последњих годину-две се боре да пронађу своје место
и у Србији.
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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

