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БОЉЕ ОТПРЕМНИНА У РУЦИ
НЕГО ПЛАТА НА ГРАНИ
ТЕМА БРОЈА - За социјалне програме резервисано више од 22 милијарде динара.
У ивањичкој конфекцији „Јавор“ од 551 радника само седморо није прихватило
ниједну варијанту социјалног програма. За добровољни одлазак из крагујевачке
фабрике „Застава камиони“ од 386 запослених определило се 160
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„Нико не може толико мало да ме плати, колико
могу мало да радим“ - мото немалог броја запослених, који је деценијама харао овим просторима, полако
бледи, јер су се у тој једначини улоге промениле. Србију наредне године очекује највећи талас исплате отпремнина запослених у предузећима која се годинама
реструктурирају и приватизују. Отпремнине чекају и
запослене у јавном сектору. За исплату социјалних програма за запослене резервисано је више од 22 милијарде динара.
И док су пре десетак година понуде сличне природе од највећег броја радника с индигнацијом одбијане,
сада се ситуација драматично променила. У ивањичкој
конфекцији „Јавор“, од 551 радника само седморо није
прихватило ниједну варијанту социјалног програма. За
добровољни одлазак из крагујевачке фабрике „Застава
камиони“ од 386 запослених определило се 160, а за одлазак из панчевачке „Петрохемије“ 257 радника. Преовладало је мишљење да је боље имати отпремнину у
руци него посао и плату „на грани“. О отпремнинама у
нашој Теми броја.
Очекивање да ће Србија достићи број запослених
у индустрији актуелан пре девесетих година прошлог
века, још једна је од илузија које станују на нашој адреси. Данас смо негде на око 65-70 одсто броја запослених
из тог периода. Тада и никада више. Ко верује у супротно морао би да у горепоменуту конфекцију „Јавор“ прими 3.700 радника, а не 551, колико их данас има, или
да у „Индустрији каблова“ у Јагодини, некада највећем
произвођачу каблова на Балкану и четвртом по капацитетима у Европи, запосли око 10.000 радника.
Транзиција је тако испоставила један од најдужих
спискова несталих из овдашње производње. Многи од
њих другу шансу траже махом на сајмовима запошљавања, попут Милана, професионалног возача. Остао је
без посла са 59 година и 37 година стажа. “Ако се запослим, отићи ћу у пензију на основу стажа 2018. године,
а ако будем чекао старосну, то је дуго, зато је боље радити“, каже Милан, а „Послови“ преносе на странама
Актуелно.
„Човек се секира када нема посао, па губи здравље“,
рекао је Милан нашем репортеру, а на нашој петој страни није боље ни запосленима: милион људи у Аустрији
има здравствени проблем настао због посла, а око 3,3
милиона је на радном месту изложено најмање једном
физичком или психичком фактору ризика од неког
обољења, показали су подаци Статистичког завода
Аустрије. У 2013. години 186.600 запослених имало је
најмање једну незгоду на послу.
На истој страни и податак да девет од десет грађана Француске сматра да је економска политика коју
води актуелна влада у Паризу лоша, док већина испитаника позитивно оцењује рад министра економије
Емануела Макрона, као и да је одлука ирске владе
да уведе таксе за воду била кап која је прелила чашу и
извела у протест више десетина хиљада људи на улице Даблина, све због мера штедње које трају већ шест
година.
Ако желите да сазнате нешто више, на страни под
тим насловом прочитајте како је Марко Ристовски,
туристички водич са лиценцом, храбро и одлучно, уз
помоћ НСЗ спровео оригиналну идеју еко-хостела, који
је тематски осмишљен догађајима из чувене Ужичке републике. Марко данас може да се похвали са око
1.500 ноћења страних туриста из чак 50 земаља света.
Милош Чолић

ПРИВРЕДА После Данске, Естоније, Кине, „Микелсен електроникс“ отворио
производни погон и у Нишу

ФАБРИКА ЗА 150 НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

Н

ова фабрика компаније „Микелсен електроникс“ (Mikkelsen
elektronics) свечано је отворена
11. децембра, у Нишу, на Топоничком путу. Фабрику је отворио Зоран Перишић, градоначелник Ниша,
а у име НСЗ отварању је присуствовао
Бобан Матић, директор Филијале Ниш
НСЗ.
„Микелсен електроникс“ послује
од 1971. године и бави се производњом
електронских компоненти. Поседује
производне погоне у Данској, Естонији, Кини, а од сада и званично у Ср-

бији. Компанија тренутно упошљава 15
радника, од којих је већина запослена
посредством Националне службе за запошљавање. Јурген Хаберл, извршни
директор „Микелсен електроникса“, рекао је да компанија намерава да запосли од 100 до 150 нових радника у току
наредне године.
Национална служба за запошљавање има одличну сарадњу са компанијом. Поред коришћења услуге посредовања, „Микелсен електроникс“ је
учествовао и на веома посећеном априлском сајму запошљавања.
В.Крстић

Програм прекограничне сарадње Србије и Црне Горе

РЕЦИКЛАЖОМ ТЕКСТИЛА ДО РЕШЕЊА
Крајњи ефекат пројекта је запошљавање 10 полазница обуке, а исти резултати
очекују се и у Никшићу

У оквиру Програма прекограничне сарадње Србија Црна Гора, од априла 2014. године спроводи се пројекат
„Рециклажом текстила до одрживих решења“, који финансира Европска унија. Носилац пројекта је УГ „Женски центар“ из Ужица, а партнерске организације су УГ СОС телефон за жене и дјецу жртве насиља, Регионална развојна
агенција „Златибор“, Национална служба за запошљавање
- Филијала Ужице и Биро рада Никшић.
Циљ пројекта је допринос стварању услова за запошљавање рањивих група у Србији и Црној Гори, кроз повећање њихове конкурентности, успостављањем система прикупљања, прераде и дистрибуције рециклираног
текстила. Планирано је да пројекат траје до јуна 2015. године.
Ужичка филијала НСЗ спровела је велики број активности у вези са предселекцијом кандидаткиња за похађање једномесечне обуке за рад са отпадним текстилом и израду предмета. Током предселекције 35 жена је
похађало Тренинг самоефикасности, са циљем подизања

нивоа мотивације за учешће у пројектним активностима,
али и оспособљавања за активно тражење посла. Након
предселекције одабрано је 20 жена које ће похађати обуке
за рециклажу текстила. Оне ће стећи нова и унапредити
постојећа знања и вештине у области рада са текстилом и
на тај начин лакше доћи до посла. Крајњи ефекат пројекта је, између осталог, заснивање радног односа са 10 жена
полазница обуке у самом удружењу, док ће остале бити ангажоване у случају повећаног обима посла. Исти ефекти
очекују се и у Никшићу, партнерском граду у пројекту.
Рециклажа и поновна употреба текстила су одличан
пример како се одрживим приступом управљању сировинама могу побољшати услови живота у локалној заједници. Овај пројекат остварује интерсекторски утицај, како
на аспект социјалне заштите, тако и на аспект економског
оснаживања угрожених категорија становништва, као и
на сегмент заштите животне средине, што су управо три
стуба одрживог развоја у две локалне заједнице, Ужицу и
Никшићу, у којима се реализује.
Б. Терзић

Усвојен предлог ЛАПЗ Београда за 2015. годину

МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА
На четвртој седници Савета за запошљавање града Београда, једногласно је усвојен предлог Локалног акционог
плана запошљавања града Београда за 2015. годину.
„Град Београд још од 2010. године није имао Савет за запошљавање. Ове године је најзад формиран, у циљу систематског и планског решавања проблема незапослености“, истакао је председник Савета и члан Градског већа Драгомир
Петронијевић.
„Град Београд је израда локалног акционог плана коштала нула динара. У имплементацију ЛАПЗ-а укључене су
релевантне институције које ће спроводити програме и мере активне политике запошљавања, који се односе на унапређење институција тржишта рада, подстицање запошљавања путем субвенција, повећање компетентности радне снаге путем додатног образовања и обука, подршку развоја предузетништва и малих и средњих предузећа, посебне мере за
подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, као и мере активације незапослених лица“, рекао је Петронијевић.
Како наводи градска секретарка за привреду Тијана Маљковић, Град Београд ће следеће године усвајањем Локалног акционог плана запошљавања стећи услове да поред својих средстава користи и средства Републике Србије за
програме јавних радова, стручне праксе и програм стицања практичних знања.
„Очекујемо да ћемо овим мерама у сарадњи са Националном службом за запошљавање Београда запослити око 70
незапослених са евиденције НСЗ и да ће око 90 људи проћи програм стручне праксе“, навела је Маљковићева.

ДРУШТВО Резултати анализе „Жене и
мушкарци у Републици Србији 2014“

ЖЕНЕ У
ОГЛЕДАЛУ
СТАТИСТИКЕ

Само пет одсто жена председнице
општина или градоначелнице, а 29 одсто
одборнице у скупштинама. Више од 57
одсто жена у категорији издржаваних
лица

У

Србији више од 57 одсто жена припада категорији
издржаваних лица, иако је велики број завршио и
факултет, показали су резултати недавно представљене анализе и публикације „Жене и мушкарци у
Србији 2014“ Републичког завода за статистику. У популацији са средњом стручном спремом више је жена него мушкараца, али је и већи проценат жена међу неписменим становништвом у скоро свим старосним групама.
„Само пет одсто жена су председнице општина или градоначелнице, а 29 одсто су одборнице у скупштинама. Оне су
ретко на позицији управника или менаџера газдинства - око

15 одсто“, казала је шефица Одсека за социјалне индикаторе,
правосудну и родну статистику Завода за статистику Драгана Ђоковић Папић. Она је истакла да жене чине и 79 одсто
једнородитељских породица, те да је код њих и већа учесталост хроничних болести.
Посматрано по старости, код средовечног и старог становништва већи је број жена, док су код млађег становништва мушкарци бројнији.
Директор Републичког завода за статистику Драган
Вукмировић истакао је специфичност публикације, јер
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су први пут укључени подаци из других извора, као што
су Национална служба за запошљавање и Министарство
унутрашњих послова.
„Публикација треба да буде приручник на радном столу
сваког политичара, директора, привредника, као подсетник
за доношење кадровских и финансијских одлука“, рекао је
Вукмировић.
Публикација је настала у сарадњи са Шведском статистиком. Фредерик Бод из Шведске статистике, сарадник
у изради публикације, навео је да ће се сарадња Србије и
Шведске наставити и у наредне две године. Публикација је
прављена према попису становништва из 2011. године.
Публикација „Жене и мушкарци у Републици Србији
2014“ је специфична по томе што су, по четврти пут, прикупљени и на једном месту објављени подаци по полу из
различитих области статистике, као и из различитих извора. Осим података из редовних статистичких истраживања,
пописа становништва, домаћинстава и станова и пописа
пољопривреде, укључени су и подаци из Анкете о приходима и условима живота, из Истраживања вишеструких показатеља, Истраживања здравља становништва Србије, Истраживања о коришћењу времена, итд. Званична статистика
овом публикацијом излази у сусрет потребама корисника и
наставља изградњу одрживог институционалног програма
родне статистике.

Животни век дужи у ЕУ, али неједнакост остаје
У просеку, животни век грађана Европске уније од деведесетих година је продужен, с тим што постоје велике разлике
између земаља, наводи се у годишњем здравственом извештају Организације за европску сарадњу и развој (ОЕЦД).
Просечан животни век грађана у 28 држава чланица ЕУ од
1990. године до 2012. повећао се за 5,1 годину - на 79,2 године, преноси АФП.
Продужетак животног века углавном се може објаснити
значајним смањем смртности од кардиоваскуларних болести, посебно особа од 50 до 65 година, наводи се у извештају. У ЕУ најдуже у просеку живе Шпанци - 82,5 године,
Италијани - 82,4 године и Французи - 82,1 године. Најкраће
живе источноевропски народи - животни век Румуна, Бугара, Летонаца и Литванаца је испод 75 година. Међутим, од
1990. до 2012. животни век Естонаца је продужен за седам
година, а Чеха за 6,6 година. У Литванији и Бугарској од
1992. до 2012. животни век је продужен тек за три године.
Жене у ЕУ у просеку живе дуже од мушкараца. Животни век
жена од 1990. до 2012. износио је 82,2 године, а мушкараца
76,1 годину. Разлика у дужини животног века међу половима у корист жена се смањила са 7,2 из 1990. на 6,1 годину
2012.
Жене у просеку проведу 8,5 година живећи у болесном
стању, а мушкарци 8,7 година. Швеђани најдуже живе без
икаквог ограничења у погледу здравствених проблема, три
четвртине живота живе у пуној снази, без икаквих здравствених ограничења.
Кардиоваскуларне болести остају најчешћи узрок смртности у ЕУ (40 одсто грађана у 2011. години), а канцер је на
другом месту, са 24 одсто узрока смртности.
У извештају се наглашава да је смртност од срчаног инфаркта смањена практично у свим државама ЕУ, посебно у Естонији и Аустрији, и то за 50 одсто.
Смртност од канцера је лагано успорена у већини земаља
ЕУ. Изузетак представљају балтичке земље и већина земаља централне и источне Европе, у којима се број умрлих
од рака повећао, што је случај у Бугарској, Румунији, Хрватској и Бившој Југословенској Републици Македонији.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ГОРЕ-ДОЛЕ Здравствени проблеми милион
људи у Аустрији

ЗА И ПРОТИВ

БОЛЕСНИ ЗБОГ ПОСЛА ПРОТИВ ЕКОНОМСКЕ
У 2013. години 186.600 запослених имало
најмање једну незгоду на послу. Седам од
десет повређених мушкарци

ПОЛИТИКЕ 86
ОДСТО ФРАНЦУЗА

Г

отово девет од десет грађана Француске сматра
да је економска политика коју води актуелна
влада у Паризу лоша, док већина испитаника позитивно оцењује рад министра економије Емануела Макрона, показује студија истраживачке компаније „Одокса“. Истраживање је показало да само 14
одсто Француза подржава актуелну економску политику, док већина (86 одсто) о њој има негативно мишљење, и то 96 одсто међу симпатизерима десничарских
партија и 71 одсто међу левичарима, пише француски
лист „Фигаро“. Овакви ставови ипак нису нашкодили
актуелном министру економије Емануелу Макрону, популарном код 62 одсто Француза.

М

илион људи у Аустрији има здравствени проблем
настао због посла,
а око 3,3 милиона је на радном месту изложено најмање једном физичком или
психичком фактору ризика
од неког обољења, показали
су подаци Статистичког завода Аустрије.
Ово истраживање, спроведено 2013. године, показало је да седам од десет
запослених (73,3%) наводи
физичке факторе ризика од
обољења, а 40,3% се жалило
на најмање један психички.
Добра четвртина радне снаге је суочена са тешким оптерећењима или је изложена
опасности од повреда. Под
утицајем галаме, прашине
и врућине ради више од петине, а око 15% је приликом
обављања посла било изложено хладноћи.
Велики временски притисак и превише захтева на
послу као најчешће психичко оптерећење наводи 38%
испитаника. Насиље или

претња насиљем су проблем
за четири посто, док је малтретирање или мобинг навело 3,4% испитаних.
Психичко оптерећење је
најприметније у здравству
(51,2%), затим у саобраћају
(46,7%) и у бранши комуникација (48,9%). У јавној управи и финансијској бранши је
готово 44% запослених психички преоптерећено.
Око 15,6% (око милион
људи) свих запослених или
некада запослених (укупно
6,5 милиона људи), навело је
најмање један здравствени
проблем настао због посла
који обављају.
У 2013. години, када је
Статистички завод спровео ово истраживање, 4,2%
(186.600) запослених имало
је најмање једну незгоду на
послу. Седам од десет повређених су били мушкарци,
а најчешћи разлог је било погрешно управљање машинама и алатом. Временски притисак и брзи радни темпо су
се нашли на другом месту.

Бесплатна публикација о запошљавању

ДАБЛИН Одлука владе да уведе таксе
за воду изазвала масовне протесте

КАП КОЈА ЈЕ
ПРЕЛИЛА ЧАШУ

В

ише десетина хиљада људи протестовало је у Даблину против најновијих мера штедње, појачавајући тако
притисак на ирску владу. Даблин је одлучио да уведе
таксе за воду, што је изазвало масовно противљење и
протесте протеклих месеци, преноси АФП.
Коалициона влада премијера Енде Кенија је прошлог
месеца умањила рачуне за воду, али протести се и даље настављају. Један од представника опозиције, Пол Марфи, каже
да су таксе за воду кап која је прелила чашу након незадовољства због мера штедње које трају већ шест година.
Ирска економија се у великој мери опоравила у протеклих годину дана, али стопа незапослености је и даље
знатно изнад десет процената, наводи АФП.
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ТЕМА БРОЈА За социјалне програме резервисано више од
22 милијарде динара

БОЉЕ ОТПРЕМНИНА
У РУЦИ НЕГО ПЛАТА
НА ГРАНИ
У ивањичкој конфекцији „Јавор“ од 551
радника само седморо није прихватило
ниједну варијанту социјалног програма.
За добровољни одлазак из крагујевачке
фабрике „Застава камиони“ од 386
запослених определило се 160

Н

аредна 2015., извесно је, биће и година социјалних
програма и отпремнина за више хиљада радника
широм Србије, запослених у предузећима која су
годинама у реструктурирању и оним која још нису
приватизована. Отпремнине чекају и запослене у јавном сектору.
Из Нацрта буџета за 2015. годину, пише „Политика“, види
се да у јавном сектору има прекобројних и да су предвиђена
средства за њихове отпремнине. У два министарства, како
показује нацрт државне касе за следећу годину, резервисан је новац за решавање вишка запослених. Укупно је за то
предвиђено 22,3 милијарде динара.
Економиста Александар Стевановић каже да, пре него
што се људи отпусте, треба направити систематизацију и
мерити учинак запослених у јавном сектору. У здравству, на
пример, постоји истовремено и вишак и мањак, зато пажљиво треба урадити анализу. Како каже, још у време док је био
у Министарству привреде као сарадник министра Саше Радуловића, била су планирана средства од 15 милијарди за
завршетак процеса реструктурирања. Тај износ требало је да
покрије заостале зараде, порезе и доприносе и трошкове отпремнина оних који остају без посла.
У буџету Министарства рада планирано је да се за
„подршку решавања радноправног статуса вишка запослених“, како дословце пише у овом документу, потроши
20 милијарди динара. Од тога је 16 милијарди предвиђено
за такозвани „транзициони фонд“. Распоред и коришћење
ових средстава уредиће се посебним актом владе. Иначе, и
у 2014. години је за решавање статуса предузећа у реструктурирању било предвиђено 15 милијарди динара. Међутим,
рокови за завршетак тог процеса су померени, па је по том
основу остварена „уштеда”. Реч је о зајму Светске банке од
150 милиона евра, који би, бар према досадашњим најавама,
требало највећим делом да се користи за отпремнине. Сада
је, вероватно због раста курса, буџетиран нешто већи износ
него 2014. године.
Преостале четири милијарде динара намењене су за
трансфере Националној служби за запошљавање за „финансирање програма мера активне политике запошљавања и за
исплату посебне новчане накнаде“, а трошење тих пара, опет,
уредиће се актом владе.
На још једном месту у буџету, међу расходима Министарства здравља, предвиђена су средства за отпремнине. За
вишак запослених у здравственим установама планирано је
2,3 милијарде динара. Уколико се рачуна да је просечан радни стаж оних који узимају отпремнине 20 година и да добијају
300 евра по години стажа, онда једноставном рачуницом
може да се дође до одговора колико је запослених у здравству вишак. То значи да би нешто више од 3.000 људи који
раде у здравственим установама догодине могло да остане
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Шести социјални програм одласка
радника „Индустрије каблова“ од
1999. године
без посла. То, међутим, нико званично „Политици“ није могао
да потврди.
Иначе, у преговорима са Међународним монетарним
фондом договорено је да се трошкови рада у јавном сектору смање за пет одсто. Новинари су то касније прерачунали,
па се по медијима појављивао податак да је 25.000 људи у
јавном сектору вишак. Својевремено је и министарка Кори
Удовички за „Блиц“ споменула исти број, али је касније неколико пута истакла како није суштина реформе јавног сектора број оних који ће остати без посла.

Конфекција „Јавор“ запошљавала
3.700 радника, а данас их има 551
Да запослене у јавном сектору не треба плашити отказима, поручио је недавно и министар Жељко Сертић. Јавна
предузећа најпре морају да се реорганизују, а евентуални
вишкови биће утврђени на основу озбиљних анализа. И док
ће се вишак запослених у јавном сектору у наредним месецима још вагати, за добровољни одлазак из крагујевачке
фабрике „Застава камиони“, након тродневног изјашњавања
определило се 160 од укупно 386 запослених. За напуштање
фабрике, уз отпремнине од 200 евра по години стажа, определило се 88 запослених, а за исплату 10 бруто плата 26 радника. Још 32 радника, којима је остало мање од пет година
за стицање једног од услова за пензионисање, изабрало је
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

докуп стажа, уз накнаде и редовне месечне приходе са еви- волели да то буде већ сутра, јер су се радници добровољно
денције Националне службе за запошљавање.
определили да оду. За синдикат је најбитније да иду сви доПредседник Самосталног синдиката фабрике „Застава бровољно, нико не иде на силу“, рекао је Јовановски.
камиони“ Горан Милетић рекао је ФоНету да изјашњавање
Ово је шести социјални програм одласка радника „Инрадника представља једну врсту анкете о њиховим намера- дустрије каблова“ од 1999. године, а у последњих десетак
ма, а да ће се тачан број запослених који напуштају фабрику година ову фирму, по разним основама, напустило је преко
знати када им држава уплати новац и они потпишу уговоре. 3.000 радника. Највише, око 1.200, отишло је крајем 2003. го„Број људи који остају у фабрици мора да се повећа, као и да дине.
се пријемом младих радника она кадровски подмлади. Мла„Индустрија каблова“ у Јагодини је била највећи произди људи и нова технологија, која се очекује од стратешког вођач каблова и кабловског прибора на Балкану и четврти
партнера, обезбедиће опстанак фабрике“, рекао је Милетић.
по капацитетима у Европи. „Каблови“ су почели да раде 17.
Агенција за приватизацију предложила је да се фабрика
„Застава камиони“ приватизује стратешким партнерством
За добровољни одлазак из панчевачке
са неком од заинтересованих иностраних компанија. За приватизацију крагујевачке фабрике заинтересовано је шест
„Петрохемије“ 257 радника, а највећи број
иностраних фирми и фондова, међу којима су и кинеске компријављених има преко 30 година радног
паније „ЈАК мотори“ и „Хуанг хаи“.
За добровољни одлазак из панчевачке „Петрохемије“ уз
стажа
исплату отпремнина одлучило се, након анкете, 257 радника, саопштило је то предузеће. Највећи број пријављених има
преко 30 година радног стажа, а више од половине има мање
од три године до пензије.
„Одзив запослених је био изненађујуће добар. Програм
решавања технолошких вишкова врло је исплатив за оне који
су близу пензије, јер ће до стицања права на пензију добијати помоћ од Националне службе за запошљавање“, изјавила
је директорка Сектора за управљање људским ресурсима у
„Петрохемији“ Татјана Прокић. Она је додала да ће места
радника који ће отићи
у производном процесу
За вишак запослених у здравственим
заузети преостали запослени, тако да ће фаустановама планирано је 2,3 милијарде
брика обезбедити кондинара
тинуитет и безбедност у
раду.
децембра 1955. године. Пре увођења
С друге стране, Асоцијација слободних и независних синдиката (АСНС) неће економских санкција СР Југославији, деведесетих година,
прихватити смањење отпремнина за запослене у предузећи- ова фабрика је запошљавала око 10.000 радника и извозила
ма у реструктурирању са договорених 300 евра на 100 евра, у преко сто земаља света. Вредност извоза тих година била је
поручује тај синдикат и најављује да ће своје чланство поз- око 250 милиона долара.
У ивањичкој конфекцији „Јавор“ почетком децембра исвати на протест.
„Образложење Владе Србије да је до измене висине от- текао је дводневни рок за изјашњавање радника о социјалпремнине дошло због ‚изражене потребе за максималним ном програму. Од 551 радника само седморо није прихватиуштедама‘ превазилази сва наша стрпљења“, наводи се у ло ниједну од понуђених варијанти.
„Према добијеним информацијама, само седам радника
саопштењу. АСНС ће зато своје чланство у предузећима у
реструктурирању позвати да не прихвати понуђену отпрем- наше фирме није прихватило понуђени социјални програм,
а ускоро ћемо знати све прецизне податке“, изјавио је за
нину.
Из „Индустрије каблова“ у Јагодини, како је навео у изја- „Танјуг“ заменик председника штрајкачког одбора Ненад
ви за „Танјуг“ председник синдиката Оливер Јовановски, за Ивановић.
Председник Владине комисије за израду социјалног
одлазак уз социјални програм владе изјаснило се 600 радника. Они су се определили за опцију „две до пет година“, а то програма Бошко Каралић је раније рекао за „Танјуг“ да
значи да се упућују у Националну службу за запошљавање, социјални програм предвиђа четири опције - 200 евра по
где за тај период до пензије примају 37.000 динара месеч- години радног стажа, 10 просечних зарада у привреди по
но. „Када плате порезе и доприносе, остајаће им око 30.000 последњем објављеном статистичком податку Републике
динара, плус џепарац од 3.500 евра“, објаснио је Јовановски Србије, могућност да искључиво запослени који имају две гои додао да је то најбоља опција од свих понуђених, за коју дине до пензије оду на евиденцију НСЗ, а остварују права на
се определило 80 одсто радника заинтересованих да оду из отпремнину у складу са Законом о раду, члан 158.
„Четврта могућност је да радници који имају пет годифирме.
„Волели би да добију више од 200 евра по години стажа, на до пензије добију шестоструки износ као једнократну отали већина није заинтересована ни за 300 евра у другој оп- премнину 60 одсто примања од просечне зараде у привреди,
цији, због неизвесности. Људи рачунају: имаш, на пример, 30 али без права на пензионо, социјално и здравствено осигугодина стажа и 58 година старости, узмеш 9.000 евра (300 по рање“, прецизирао је Каралић.
Радници „Јавора“ су од 1. октобра у штрајку због неисгодини стажа) и онда седам година чекаш старосну пензију,
без икаквих примања, а ко ће да те запосли у тим година- плаћених зарада, неоверених здравствених књижица и непома. Дакле, ово је најбоља опција. Радник је збринут месеч- везаног радног стажа. Конфекција „Јавор“ је током осамдесеним примањима, није на улици, а може нешто и да заради“, тих година израсла у једно од највећих предузећа у домаћој
текстилној индустрији. Фабрика је запошљавала 3.700 радобјашњава Јовановски.
Према његовим речима, крајем фебруара очекује се по- ника у Ивањици и петнаест погона широм бивше СФРЈ, а
зив за продају „Индустрије каблова“.
данас их има 551. У златним данима годишња производња
„Очекујемо да у том периоду, у припреми за приватиза- је достизала 10 милиона производа, највише кошуља и три
цију, буде обезбеђен и новац за социјални програм. Све зави- милиона метара свилене тканине. Годишњи извоз „Јавора“
си од владе и државе, како располажу средствима. Ми бисмо мерио се стотинама милиона долара.
Милош Чолић
Бесплатна публикација о запошљавању
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Сарадња Филијале Пирот НСЗ и Хотела „Фалкенштајнер“

НОВИ ПОСАО НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ
Уз помоћ Филијале Пирот НСЗ, двадесетак Пироћанаца добило посао на 1.460
м.н.в., у једном од најрепрезентативнијих хотела у Србији

Ф

илијала Пирот НСЗ као један од приоритета у раду
поставила је свеобухватан и интензиван контакт
са послодавцима. У септембру ове године отпочела је сарадња са Хотелом „Фалкенштајнер“
(Falkensteiner), који се налази на Јабучком равништу, на Старој планини. Овај хотел представља најновији планински
ресурс у Србији, а део је аустријске хотелске групације, са
седиштем у Бечу. Категорисан је као објекат високе категорије - са 4 звездице. Лоциран је на 1460 метара надморске
висине, у нетакнутој природи, у срцу новог скијашког центра
на Старој планини.
На састанку са представницима послодавца, одржаном
у Филијали Пирот, говорило се о туризму и угоститељству
као изазову и шанси, са посебним освртом на ангажовање кадрова за „Фалкенштајнер” хотел. Представљене су све услуге
и видови подршке у запошљавању које НСЗ може да понуди
послодавцу у одабиру и селекцији кандидата са евиденције
пиротске филијале НСЗ.
Како би појачали свој тим пред предстојећу зимску туристичку сезону, представници Хотела „Фалкенштајнер“ Стара планина су на сајту НСЗ објавили огласе за позиције на
рецепцији, у ресторану, кухињи, спа-центру, и то за послове:
бармена, конобара, кувара, пекара, посластичара, помоћног
радника у кухињи, аниматора, масера, радника у перионици,
собарице и рецепционера. Филијала Пирот НСЗ пружила је

Рај на крову Србије
„Фалкенштајнер“ хотел Стара планина представља идеално место за одмор, на надморској висини од 1.460 метара, у срцу новог ски-центра, поред прве и једине гондоле
у Србији. Хотел је првенствено намењен породицама и у
својој понуди има професионалну целодневну бригу о деци.
Скијашка сезона на Старој планини почела је 12. децембра
и интересовање је огромно.
Хотел „Фалкенштајнер“ ће и ове сезоне бити место
окупљања љубитеља скијања, али и оних који желе да уживају и да се одморе далеко од градске буке. Уз стазе које
се налазе у непосредној близини хотела смештена је и прва
гондола у Србији, а осим у зимским спортовима, посетиоци ће имати прилику да уживају и у спа и фитнес центру у
оквиру хотела. Поред домаћих гостију, очекује се долазак
гостију из Бугарске, Румуније, Русије, Црне Горе, Босне и
Херцеговине и Македоније.
„Цена шестодневног ски-паса у шпицу сезоне је 5.300 динара, док ће десетодневна ски-карта коштати 9.910 динара“,
рекао је директор хотела Никола Марковић и нагласио да
неће изостати ни традиционална старопланинска трпеза.
Ски-центар на Старој планини располаже са више од 13
километара одлично уређених скијашких стаза различитих
тежина, са четвороседном жичаром „Коњарник” капацитета 1.400 скијаша на сат, ски-лифтом „сидро“ капацитета
1.200 скијаша на сат, дечјим ски-лифтом, док на самој локацији на којој се налази хотел постоје осмоседна гондола,
жичара четворосед и ски-лифт. Ски-центар је опремљен и
системом за вештачко оснежавање.
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Нове инвестиције
Компанија „Фалкенштајнер“, која у свом саставу има ланац
од преко 30 хотела у шест европских земаља, намерава да
на Старој планини изгради шест кондотела - хотела апартманског типа, са 350 смештајних јединица и укупно 1.000
кревета. Предвиђена укупна површина објеката износи око
35.000 квадратних метара, а планирана вредност инвестиције је 30 милиона евра. Иначе, аустријска компанија је већ
присутна на Старој планини као управљач „Фалкенштајнер“
хотела Стара планина, изграђеног 2010. године, а у Србији
је и власник „Фалкенштајнер“ хотела Београд, у чију је изградњу инвестирала 45 милиона евра.
Србија обилује многим природним лепотама, које представљају праву малу светску ризницу. Нажалост, потенцијали
ових природних блага су мало и недовољно искоришћени. Такав је случај и са Старом планином, која је један од
најлепших и најочуванијих кутака Србије. Стара планина
пружа небројене могућности и повољне услове за развој
различитих врста туризма, као што су планински, зимски,
бициклистички, ловни и сеоски туризам. На Старој планини
постоје бројне привлачне дестинације, а неке од најатрактивнијих су свакако планински врх Бабин зуб, а поред њега
Миџор, Сребрна глава, Црни врх, Вражија глава, Височица,
Завојско језеро и друге.
логистичку подршку и послодавцу и незапосленим лицима.
Након што је служба за људске ресурсе „Фалкенштајнер“ хотела обавила прелиминарну селекцију кандидата, у просторијама Филијале Пирот, почетком новембра, организовани су
разговори за посао са кандидатима.
Крајем новембра двадесетак лица је кренуло на обуку на
новим радним местима. Недавно је менаџер „Фалкенштајнера“ Никола Марковић изразио наду да ће се добра сарадња
и успешно ангажовање радника наставити и у будућем периоду. У овом хотелу већ ради већи број радника са подручја
општине Пирот.
Миљан Јонић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

У ОВОМ БРОЈУ

390
СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14), члана
17 став 2, а у вези са чланом 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћени
текст, 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Положај који се попуњава:

Секретар - положај у трећој групи
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци;
положен државни стручни испит за рад у државним органима;
држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области
из делокруга Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре и посебна знања везана за послове Секретаријата, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором;
вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања,
организационе способности и вештина руковођења - посредно,
путем стандардизованих тестова.

искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство); радна књижица; уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (лица са положеним правосудним испитом уместо
уверења о положеном државном стручном испиту достављају
уверење о положеном правосудном испиту).
Лице које нема положен државни стручни испит може да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање
тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе, у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава
на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ
о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од
дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је
оверена у општини, суду или од јавног бележника.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада,
Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс - попуњавање
положаја секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре“.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Тамара Бојанић, број телефона: 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или у фотокопији овереној у општини
или суду или од јавног бележника биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на огласној табли,
интернет страници и у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
На веб-страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs може се погледати опис послова положаја који се
попуњава, а у Служби за управљање кадровима може се извршити увид у делокруг Секретаријата.
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.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс и садржина
пријаве: Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен
у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења
пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о
стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
диплома о стручној спреми; исправе којима доказује радно
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став
1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник
РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 1123322/2014 од 25. априла 2014. године, Министарство финансија
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

ном 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 којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено
радно искуство).
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.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је
оверена у општини или суду.

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство
финансија, Београд, Кнеза Милоша 20.

IX Трајање радног односа: За наведено радно место радни
однос се заснива на неодређено време.

II Радно место које се попуњава:

X Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и
вештина, које се вреднују у изборном поступку, и то: провера
познавања рада на рачунару (МS Оffice, Интернет) - практичним радом на рачунару, обавиће се почев од 26. јануара 2015.
године, од 09,00 часова у Палати “Србија”, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило), о чему ће кандидати
бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе)
које наведу у својим пријавама.

Радно место за стручно-оперативне послове,
у звању млађи саветник у Групи за порез на
додату вредност - Сектор за фискални систем
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне области правне или економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или на
специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; 1 година радног искуства у струци или најмање 5
година радног стажа у државним органима; познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару (МS Оffice, Интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање прописа
из области пореског поступка и пореске администрације и из
области пореза на додату вредност - усмено; познавање енглеског језика - усмено; познавање рада на рачунару (МS Оffice,
Интернет) - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком: „За
јавни конкурс“.
V Лица која су задужена за давање обавештења: Зора
Амановић и Деса Недовић, број телефона: 011/3642-665.
VI Услови за рад на радном месту: 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.
VII 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.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радБесплатна публикација о запошљавању

За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада
на рачунару, провера других стручних оспособљености, знања
и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу биће
спроведена у просторијама Министарства финансија, Београд,
Кнеза Милоша 20, с тим што ће кандидати о датуму и времену
бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе)
које наведу у својим пријавама.
Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке
наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте
(бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.
Напомена: 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.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у
оригиналу или у фотокопији овереној у општини или суду биће
одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства финансија: www.mfin.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.
На веб-страници Службе за управљање кадровима, кандидати
који конкуришу могу се упознати и са описом послова за наведено радно место.
24.12.2014. | Број 601 |
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Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

11000 Београд, Делиградска 16
тел. 011/2068-170

Радно место за стручну подршку у изради
извештаја

за рад у Одељењу за израду извештаја и публикација,
Сектор за унапређење људских и мањинских слобода и
права, у звању саветник, Стручна служба заштитника
грађана

УСЛОВИ: правни факултет или други факултет друштвених наука, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика и знање рада
на рачунару (МS Оffice пакет и Интернет). Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном постпуку: познавање прописа који уређују положај и надлежности
Заштитника грађана, познавање прописа који уређују надлежност, организацију и рад државних органа, познавање домаћих
прописа у области заштите и унапређења људских и мањинских слобода и права, познавање докумената УН, Савета Европе и Европске уније релевантних за институције омбудсмана и
националне институције за заштиту људских права, познавање
међународних механизама за заштиту људских права, вештина комуникације, логичког и аналитичког резовања - усменим
путем, знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару,
познавање енглеског језика - увидом у доказ о стеченом знању
енглеског језика. Општи услови за запослење: 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. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ о стручној спреми (диплома, уверење); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврда, решење и други акти из којих се
може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство); фотокопија радне књижице; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно правосудном испиту и доказ о стеченом
знању енглеског језика. Државни службеник који се пријављује
на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или
премешају на радно место у органу у коме ради или решење да
је нераспоређен. Сви докази се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији. Место, дан и време када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина у изборном поступку: са
кандидатима чије су пријаве благовремене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за запослење на оглашеном радном месту, провера оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се
у периоду од 18.01.2015. до 30.01.2015. године, у просторијама
Стручне службе Заштитника грађана, Београд, Делиградска 16.
Кандидати ће благовремено бити обавештени о тачном термину провере. Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци;
кандидати који немају положен државни стручни испит могу се
примити на рад под условом да положе државни стручни испит
до окончања пробног рада; кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту; пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу
или у овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене
и неразумљиве пријаве биће одбачене; приликом избора међу
кандидатима који испуњавају мерила прописа за избор, водиће
се рачуна о заступљености припрадника националних мањина,
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полова и особа са инвалидитетом у укупној структури запослених у органу. Пријаве поднети на наведену адресу Заштитника грађана, са назнаком: „За јавни конкурс“. Лица задужена за
давање обавештења о конкурсу: Весна Петровић, Аида Мурић,
број телефона: 011/2068-170 - Сектор за опште послове. Сви
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који
су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

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

Шеф Одсека за јавне набавке

за рад у Одељењу за привреду, финансије, друштвене
делатности и планирање, Одсек за јавне набавке

УСЛОВИ: висока стручна спрема, 5 година радног стажа, положен стручни испит, сертификат службеника за јавне набавке,
познавање рада на рачунару.

Виши стручни сарадник

за рад у Одељењу за привреду, финансије, друштвене
делатности и планирање, Одсек за јавне набавке

УСЛОВИ: висока стручна спрема, 3 године радног стажа, положен стручни испит, сертификат службеника за јавне набавке,
познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава и опште услове утврђене чл. 6
Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здравствену способност;
да се у моменту оглашавања слободног радног места против
њега не води поступак пред истражним органима; да у моменту
оглашавања слободног радног места није осуђиван за кривична
дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Докази који се прилажу уз пријаву на
оглас: пријава са биографијом, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, диплома којом се потврђује стручна
спрема, фотокопија радне књижице, доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, сертификат службеника за јавне набавке, сертификат о познавању рада на рачунару,
уверење о здравственој способности, уверење надлежног суда
да против кандидата није покренут истражни поступак и уверење надлежног органа управе да кандидат није осуђиван за
кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, све у оригиналу или у овереним
фотокопијама. Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу: Управа градске општине Вождовац,
Одељење за општу управу, Београд, Устаничка 53 или непосредно на писарници Управе општине, Београд, Устаничка 53.
Кандидати који се пријављују на оглас за оба радна места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су
приложили тражена документа. Пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази (оригинал или оверена фотокопија), као
и неблаговремене, неразумљиве и недопуштене пријаве неће
се разматрати и биће одбачене. Сви изрази, појмови, именице,
прилози и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

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

Администрација и управа

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Јанка Катића 6

Послови јавних набавки

Служба за информатику и заједничке послове, Група за
јавне набавке, за пријем у радни однос на неодређено
време - особа са инвалидитетом

УСЛОВИ: Општи услови које кандидат треба да испуњава сходно чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да
је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену
способност и да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Посебни услови: високо образовање на студијама другог степена, односно основним студијама у трајању од најмање четири
године (област: право, економија), једна година радног стажа,
положен државни стручни испит. Уз пријаву на оглас приложити доказе о статусу особе са инвалидитетом и доказе о испуњавању посебних услова: оверен препис или оригинал дипломе о
стеченој врсти и степену стручне спреме, оверену фотокопију
радне књижице, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, као и доказе о испуњавању општих услова за рад у државним органима: уверење о
држављанству Републике Србије, лекарско уверење, извод из
матичне књиге рођених, уверење основног и вишег суда да се
против кандидата не води кривични поступак за дела која се
гоне по службеној дужности, доказ да кандидати нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Пријаве са потребним
доказима, у оригиналу или у овереној фотокопији, не старије
од 6 месеци, подносе се Управи градске општине Младеновац,
Јанка Катића 6, Младеновац, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Ч АЧ А К
ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ

32000 Чачак, Цара Душана 8/1
тел. 032/224-117

Судијски помоћник у звању саветника
УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен правни факултет и
положен правосудни испит, познавање рада на рачунару. Кандидати морају да испуњавају опште услове предвиђене чланом
45 Закона о државним службеницима, који прописује да као
државни службеник може да се запосли пунолетан држављанин РС, који има прописану стручну спрему и испуњава остале
услове предвиђене законом, другим прописом и Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу, ако му раније није престао радни однос због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање 6 месеци. Поред општих услова, кандидати морају да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом: да имају процењену радну способност од стране надлежне филијале Националне службе за запошљвање, са
назнаком да су способни за послове судијског помоћника, сходно одредбама члана 9 Закона о професионалној рехабилитацији
и запошљавању особа са инвалидитетом; да имају статус особе
са инвалидитетом, сходно истом закону.
ОСТАЛО: Уз пријаву за оглашено радно место кандидати су
обавезни да доставе личну биографију, као и оригинале или
оверене фотокопије следећих докумената: дипломе којом се
потврђује стручна спрема, уверења о положеном правосудном испиту, уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, решења о процењеној радној способности сходно Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању
Бесплатна публикација о запошљавању

особа са инвалидитетом, оригинал уверење да кандидат није
под истрагом и да се против њега не води кривични поступак,
да није осуђиван. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс, уз
доказе о испуњавању прописаних услова за заснивање радног
односа, предати на пријемном шалтеру Основног суда у Чачку,
Цара Душана 8/1, са назнаком: „За конкурс“. Поступак избора
између пријављених кандидата спровешће се провером стручних знања, способности и вештина, усменим разговором са кандидатима, о чијем датуму ће кандидати бити благовремено обавештени. Тражени извршилац прима се на неодређено време.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати, а за
давање обавештења о конкурсу задужена је Биљана Мајсторовић, секретар Основног суда у Чачку, број телефона: 032/224117.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОПШТИНСКА УПРАВА ЛУЧАНИ
Лучани

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 10.12.2014.
године поништава се у целости.

КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КАЊИЖА

24420 Кањижа, Главни трг 1

Послови туризма

на одређено време на годину дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стручни туристички
менаџер, положен државни стручни испит, шест месеци радног стажа, пробни рад од три месеца, знање језика који су у
службеној употреби на територији Општине; да је кандидат
држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има општу
здравствену способност; прописану стручну спрему; да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу; да против лица
није стављен захтев за покретање истраге, одређених истражних радњи и да није подигнута оптужница или оптужни предлог
за кривична дела за које се гоњење предузима по службеној
дужности. Уз пријаву кандидати подносе следећа документа:
оверену копију дипломе, оверену копију уверења о положеном
државном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци, оверену копију уверења о држављанству, оверену копију
извода из матичне књиге рођених, уверење о здравственој способности - не старије од шест месеци, уверење 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, уверење да против лица
није стављен захтев за покретање истраге, одређених истражних радњи и да није подигнута оптужница или оптужни предлог
за кривична дела за које се гоњење предузима по службеној
дужности.
ОСТАЛО: пријаве се подносе у затвореној коверти са потребном
документацијом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава
на јавни оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
24.12.2014. | Број 601 |
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Администрација и управа

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

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5
тел. 037/714-674

Комунални инспектор

Послови административно-техничког секретара
у области радних односа

на одређено време до повратка запослене са боловања
и породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена, односно на студијама у трајању до три године, положен
стручни испит и најмање једна година радног искуства на одговарајућим пословима; да кандидат испуњава услове из чл. 6
Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник
РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 46/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05);
да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има
општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас приложити: оверен
препис или оригинал дипломе о стеченој школској спреми, као
и доказ о испуњавању општих услова за рад у државним органима; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; уверење основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак за дела која се гоне по службеној дужности; доказ да кандидати 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. Изабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа приложи доказ да има општу здравствену
способност. Пријаве и потребна документа предвиђена законом
доставити у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Послови одржавања чистоће

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: Поред општих услова које кандидат треба да испуњава сходно чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 46/98, 49/99,
34/01,39/02 и 49/05) - да је држављанин Републике Србије, да
је пунолетан, да има општу здравствену способност и да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу, потребно је да има и
завршену основну школу. Уз пријаву на оглас приложити: оверен препис или оригинал дипломе о стеченој школској спреми,
као и доказ о испуњавању општих услова за рад у државним
органима; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених, уверење основног и вишег суда да није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница; 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. Изабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа приложи
доказ да има општу здравствену способност. Пријаве и потребна документа предвиђена законом доставити у року од 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.
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ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

| Број 601 | 24.12.2014.

на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог

УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема - гимназија, 1 година радног искуства и положен државни стручни испит. Поред
посебних услова, кандидат треба да испуњава и услове из
члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да
је држављанин Републике Србије; да има општу здравствену
способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Пријаве на оглас, са документацијом којом се потврђује испуњеност тражених услова, подносе се Општинској управи Општине
Трстеник, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НИШ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„СТЕВАН СРЕМАЦ“

18000 Ниш, Боривоја Гојковића 9

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: најмање VII степен стручне спреме, односно мастер
друштвеног смера; најмање 3 године радног искуства у култури;
да је кандидат држављанин Републике Србије; да није осуђиван
за кривично дело које га чини неподобним за обављање дужности директора установе; радна биографија; предлог програма рада и развоја установе. Пријава на конкурс садржи: име и
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним
областима знања. Уз пријаву доставити: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да кандидат
није осуђиван за кривично дело које га чини неподобним за
обављање дужности директора установе; уверење да се против
кандидата не води истражни поступак; доказ о стручној спреми;
потврду којом се доказује радно искуство у култури. Све доказе
доставити у оригиналу или у фотокопији која је оверена код
надлежног органа. Рок за пријављивање је 15 дана и почиње
да тече даном објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве са потребним доказима о испуњености
предвиђених услова из конкурса доставити Управном одбору
Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у затвореној коверти, на
горенаведену адресу, са назнаком: „За јавни конкурс - за Управни одбор“.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПАНЧЕВА

26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Комунални инспектор

на одређено време од 12 месеци

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

ПИРОТ
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
ОПШТИНСКА УПРАВА ДИМИТРОВГРАД
18320 Димитровград, Балканска 2

Оглас објављен 10.12.2014. године у публикацији
„Послови“, за радно место: грађевински инспектор и
послови саобраћаја, мења се у делу назива радног места, и треба да гласи: грађевински инспектор и послови саобраћаја, на одређено време од 24 месеца, због
повећања обима посла. У осталом делу оглас је непромењен.

ПОЖ АРЕВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНА ЖАБАРИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

12374 Жабари, Кнеза Милоша 103

Оглас објављен 24.09.2014. године у публикацији
„Послови“, за постављење начелника Општинске управе Општине Жабари на пет година, поништава се у
целости.

ОПШТИНА ЖАБАРИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

12374 Жабари, Кнеза Милоша 103

Начелник Општинске управе Општине Жабари
на пет година

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је
пунолетан; да има општу здравствену способност; прописану
стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
Бесплатна публикација о запошљавању

дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Посебни услови за рад на радном месту: завршен
правни факултет; положен стручни испит за рад у органима
државне управе; најмање пет година радног искуства у струци. Кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа,
у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о завршеном
правном факултету, уверење о положеном државном стручном
испиту, доказ о радном искуству, радну књижицу, уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно
Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), лекарско уверење о општој здравственој
способности (не старије од шест месеци), уверење да против
кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије од шест месеци), уверење полицијске управе да
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу (не
старије од шест месеци). Пријава са доказима о испуњавању
услова из огласа подноси се Општинском већу Општине Жабари, Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, са назнаком: „Пријава
на оглас за постављење начелника ОУ“ - у затвореној коверти,
у року од 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
објављивања огласа. Кандидати са положеним правосудним
испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или у
овереној фотокопији, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, неће се разматрати. Додатне информације могу
се добити на број телефона: 012/250-130, контакт особа: Небојша Миловановић.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ВУК КАРАЏИЋ“

12220 Велико Градиште, Кнеза Лазара 6
тел. 012/662-208

Оглас објављен 17.12.2014. године у публикацији
„Послови“, за радно место: књижничар у позајмном
одељењу за одрасле, исправља се тако што се додаје
клаузула: на одређено време. У осталом делу оглас је
непромењен.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА СЈЕНИЦА
36310 Сјеница
тел. 020/741-039

Финансијско-материјални послови (у оквиру
ПРС Општине)

при Одељењу за буџет и финансије и наплату
општинских јавних прихода у Општинској управи
Општине Сјеница, на одређено време до једне године,
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кривично дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Поред
општих услова, кандидат треба да испуњава и посебне услове:
VII/1 степен стручне спреме, правни или економски факултет,
1 година радног искуства, познавање рада на рачунару, положен стручни испит за рад у органима државне управе. Пријаве
се подносе Општинској управи Општине Сјеница, у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
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Послови одржавања путничких моторних
возила

при Одељењу за општу управу, друштвене делатности,
скупшинске и заједничке послове у Општинској управи
Општине Сјеница, на одређено време до једне године,
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кривично дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Поред
општих услова, кандидат треба да испуњава и посебне услове:
КВ радник, 1 година радног искуства и положен испит за возача
А категорије. Пријаве се подносе Општинској управи Општине
Сјеница, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 29
тел. 026/672-742, 672-738

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 124 Закона о социјалној заштити, да је држављанин Републике Србије,
да поседује високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најамње четири године и стечен
одговарајући академски, односно стручни назив у области
правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социјалних наука, односно стручни назив: дипломирани
социјални радник и најмање пет година радног искуства у струци. Кандидат подноси следећу документацију: пријаву на оглас,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије, доказ о прописаној стручној спреми и радном
искуству, доказ да није осуђиван за кривично дело које га чини
неподобним за вршење функције (уверење издаје полицијска
управа, не старије од 30 дана), уверење да против лица није
покренута истрага и да није подигнута оптужница (уверење
издаје надлежни суд, не старије од 30 дана). Кандидат подноси и програм рада за мандатни период. Доказе о испуњености
услова из огласа доставити у оригиналу или у овереној фотокопији. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
22320 Инђија, Цара Душана 1

Финансијско-материјални послови

за рад у Одељењу за утврђивање и наплату јавних
прихода, на одређено време због повећаног обима
посла у трајању до 20 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање стечено на студијама другог степена из области економских наука (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно дипл. економиста
са стеченим образовањем на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 1 година радног
искуства, 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
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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, извод из матичне књиге рођених
(издат на новом обрасцу), уверење о држављанству Република 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, а изабрани кандидат по извршеном избору и лекарско уверење. Пријава са потребним доказима о испуњавању наведених услова, са назнаком: „Пријава
на оглас за радно место: финансијско - материјални послови“,
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,
као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у
оригиналу или у овереној фотокопији неће бити разматране.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА РУМА
ОПШТИНСКА УПРАВА
22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910, лок. 121

Начелник Одељења за привреду и буџет
на одређено време, најдуже до 12 месеци, због
повећаног обима посла

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 и
стечени академски назив дипломираног/мастер економисте или
дипломираног/мастер правника; три године радног искуства у
оквиру захтеване стручне спреме; положен државни стручни
испит за рад у органима управе.

Послови ликвидатора борачко-инвалидске
заштите
на одређено време, најдуже до 12 месеци, због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња школа општег или стручног образовања или
средња економска школа; једна година радног искуства у оквиру захтеване стручне спреме; положен државни стручни испит
за рад у органима управе.
ОСТАЛО: Кандидати поред наведених, морају испуњавати и
опште услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, односно да су држављани Републике Србије, 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, као и да поседују општу здравствену способност. Кандидати су дужни да у пријави назначе радно место на које се
пријављују, као и да приложе следећу документацију као доказе о испуњавању услова радног места: биографију (CV), диплому/сведочанство о захтеваном степену и врсти стручне спреме, оверену копију радне књижице или други доказ о радном
искуству (за радно место: начелник Одељења за привреду и
буџет), уверење о положеном државном стручном испиту за
рад у органима управе, уверење о држављанству Републике
Србије, уверење о некажњавању (издаје орган унутрашњих
послова - СУП). 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
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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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. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању
услова из огласа подносе се поштом, на адресу: Општинска
управа Општине Рума, са назнаком: „За оглас“ или предајом на
шалтеру писарнице на истој адреси. За све информације у вези
са огласом контактирати персоналну службу Општинске управе,
на број телефона: 022/433-910, лок. 121.

ЗАЈЕЧАР
ОПШТИНА БОЉЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

19370 Бољевац, Краља Александра 24

Радник на пословима припреме пројектне
документације, израде и имплементације
пројеката

у Одељењу за локални економски развој, привреду,
пољопривреду, ванредне ситуације, одбрану и месне
заједнице, Одсек за локални економски развој, на
одређено време до 12 месеци, због привремено
повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године на факултетима: економски, ФОН, технички, пољопривредни, правни,
грађевински и факултет за менаџмент, биолошки факултет,
искуство од најмање 1 године, знање енглеског језика на нивоу
говорног и писаног језика, познавање рада на рачунару, положен стручни испит, да је кандидат држављанин Републике
Србије, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државним органима. Пријаве са доказима
о испуњености услова доставити на адресу Општинске управе
Бољевац, са назнаком: „Пријава на оглас“, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

Порески контролор

за рад у Општинској управи Бољевац, у Одељењу за
финансије и пореску администрацију, Одсеку за пореску
администрацију, на одређено време од 12 месеци, због
привремено повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање из економије на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године
- дипломирани економиста, положен стручни испит, 1 година
радног искуства, сертификат за рад на рачунару, да је кандидат држављанин Републике Србије, да има општу здравствену
способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државним органима.
Пријаве са доказима о испуњености услова доставити на адресу
Општинске управе Бољевац, са назнаком: „Пријава на оглас“, у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
Бесплатна публикација о запошљавању

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

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

Послови урбанизма

на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 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 - грађевинског или архитектонског смера, 1 године радног искуства, положен стручни испит и стручни испит за рад у
органима државне управе, познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни да доставе и потребна документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, 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 и доказ о радном
искуству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

23220 Српска Црња, Краља Александра 65
тел. 023/811-326

Директор
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава следеће
услове: да има високу стручну спрему - VII степен стручне спреме или први или други степен академских студија друштвеног
смера; најмање три године радног искуства у култури (у области
претежне делатности установе); да поседује организационе способности; да се против кандидата не води истрага и да
против њега није подигнута оптужница за кривична дела која
се гоне по службеној дужности; да је држављанин Републике
Србије. Директор се именује на период од четири године. Уз
пријаву за конкурс потребно је доставити следећу конкурсну
документацију: оверену копију дипломе или уверења о стеченој
стручној спреми; оверену копију радне књижице или уверење о
радном искуству; биографију која мора да садржи елементе који
доказују стручност из делокруга рада библиотеке, са кратким
прегледом остварених резултата у раду и доказ о организационим способностима; предлог програма рада и развоја библиотеке за период од четири године; уверење, не старије од једног
месеца, да се против кандидата не води истрага и да против
њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне
по службеној дужности; уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених и копију личне карте.
Горенаведена конкурсна документација подноси се препорученом пошиљком или лично на адресу библиотеке, са назнаком:
„За јавни конкурс за избор директора“.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

Трговина и услуге
„САНАТЕКС“ ДОО СЈЕНИЦА
36310 Сјеница, Лењинова бб
тел. 020/741-952

Шваља

30 извршилаца

Контролор

5 извршилаца

Бригадир

5 извршилаца

УСЛОВИ: завршен II или III степен стручне спреме, текстилног
смера, није потребно радно искуство, да је кандидат пријављен
код Националне службе за запошљавање. Контакти са послодавцем директно у термину, сваког радног дана, од 10,00 до
12,00 часова, у просторијама „Санатекс“ д.о.о. Сјеница. Потребна документација: радна књижица, сведочанство о завршеној
школи, извод из матичне књиге рођених, извод са евиденције
Националне службе за запошљавање. Рок за пријављивање је
до попуне слободних радних места.

Грађевинарство и индустрија
„АМИГА“ ДОО

36000 Краљево, Тике Коларевића 66
тел. 036/399-099
е-mail: оffice@аmiga.rs

Бравар

на одређено време до 6 месеци, за монтажу
алуминијумске конструкције у производном погону
„Амиге“ у Краљеву
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању: бравар са радним искуством на монтажи алуминијумске конструкције минимум 2 године. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или
на е-mail: оffice@аmiga.rs. Све информације могу се добити на
број телефона: 036/399-099. Оглас је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

КОЗМЕТИЧКИ САЛОН „МИРАКУЛ“
21000 Нови Сад, Радничка 8
тел. 064/9637-067
е-mail: ivana.mijanovic@gmail.com

Козметичар - маникир/педикир
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, пожељно радно искуство, пробни рад 3 месеца. Рок за
пријављивање је 30 дана.

„ТЕХНО - СЕРВИС“ СЗР

21235 Темерин, Новосадска 27
тел. 021/845-410

Металостругар

на одређено време због повећаног обима посла, уз
могућност заснивања радног односа на неодређено
време
4 извршиоца

УСЛОВИ: металостругар са искуством, пожељно радно искуство
најмање 3 године. Информације на бројеве телефона: 021/845410 или 846-231.

Пословни центри НСЗ

„ДАРИЈАНА“ ДОО

11000 Београд, Косте Таушановића 6
тел. 011/2710-414
е-mail: darijana@yubc.net

Шивач
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, кројач или шивач,
радно искуство од 6 месеци. Рад је у предузећу које се бави
израдом тапацираног намештаја, а погон се налази у Крњачи,
Заге Маливук 65а. Кандидати се могу јавити на број телефона:
011/2710-414 - Марија Павловић.

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

„ХЛЕБ“ АД

21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2
тел. 021/421-156
е-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Возач

на одређено време 12 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, возач, возачка дозвола „Ц“ категорије, радно искуство 12 месеци. Пријаве на оглас
слати мејлом. Рок за пријављивање је 15 дана.

„КАБЛПРОЈЕКТ“ ДОО

11070 Нови Београд, Партизанске aвијације 4
тел. 011/3283-257
e-mail: ivananedeljkovic@kablprojekt.com

Одговорни руководилац радова
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, инжењер телекомуникације, смер телекомуникација, возачка дозвола Б категорије,
лиценца обавезна, потребно радно искуство.

Каблмонтер

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, каблмонтер, возачка
дозвола Б категорије, потребно радно искуство.

Каблмонтер

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, каблмонтер, возачка
дозвола Б категорије, без радног искуства.

Инжењер телекомуникације - приправник
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, инжењер телекомуникације, смер телекомуникација, возачка дозвола Б категорије, без
радног искуства.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 31.12.2014. године. Слање
пријава - поштом или мејлом.

Сајмови запошљавања

Mедицина
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/672-522, лок. 725

Педијатријска сестра - техничар

са средњом стручном спремом, педијатријски смер, на
одређено време, са положеним стручним испитом, до
повратка медицинске сестре са боловања

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном
IV степену стручне спреме, лиценцу или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту. Уколико кандидат поседује радно искуство, потребно је да достави радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на
оглас достављати у затвореним ковертама писарници болнице
или поштом, на адресу: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са
навођењем радног места за које се конкурише. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ

17520 Бујановац, К. Петровића 328
тел. 017/651-315

Доктор стоматологије

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, односно до 06.10.2015. године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат
мора испуњавати и следеће посебне услове: VII степен стручне
спреме, завршен стоматолошки факултет - доктор стоматологије, положен стручни испит, упис у именик Коморе - добијено
одобрење за самосталан рад у струци. Заинтересовани кандидати уз пријаву на конкурс подносе следећа документа: диплому о
завршеном образовању (оверену фотокопију), уверење о положеном стручном испиту (оверену фотокопију), извод из матичне
књиге рођених (оверену фотокопију), извод из матичне књиге
венчаних (оверену фотокопију уколико је дошло до промена
презимена), уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију), кратку биографију са адресом и контакт телефон,
потврду о радном искуству на пословима доктора стоматологије. Уз пријаву кандидат треба да наведе документацију коју
је доставио поводом конкурса. Лекарско уверење подноси кандидат који буде изабран. Пријаве на оглас могу се поднети лично у Дому здравља Бујановац, сваког радног дана, од 07,00 до
14,00 часова или послати препоручено поштом, на адресу Дома
здравља Бујановац, са назнаком: „За оглас“. Оглас се објављује
на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије и у публикацији „Послови“. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА “1. ОКТОБАР”
26360 Пландиште, Карађорђева 13
тел. 013/861-230

Доктор медицине

на одређено време до 3 месеца

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 и положен
Бесплатна публикација о запошљавању
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Mедицина

возачки испит “Б” категорије. 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.

КБЦ „Др ДРАГИША МИШОВИЋ - ДЕДИЊЕ“
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет;
стручни испит; знање страног језика; рад на рачунару (МS Office
пакет, Интернет). Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе: оверену копију дипломе, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, решење о издавању лиценце или решење
о упису у регистар надлежне коморе, краћу биографију са пропратним писмом. Пријаве доставити на адресу: КБЦ „Др Драгиша Мишовић - Дедиње“, Хероја Милана Тепића 1 или лично
архиви установе, Јована Мариновића 4.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(са стационаром)

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да испуњавају 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.

Гинеколошко-акушерска сестра - бабица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, одсек бабица; обављен
приправнички стаж и положен стручни испит, упис у именик
коморе, добијено, односно обновљено одобрење за самосталан
рад.

Лекар стоматолог

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: Поред општих улсова прописаних законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове: VII степен стручне спреме, стоматолошки факултет; обављен приправнички
стаж и положен стручни испит, упис у именик коморе, добијено,
односно обновљено одобрење за самосталан рад.
ОСТАЛО: 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 – факултету, уверење о положеном стручном
испиту, дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе,
упис у именик коморе. Пријаве се подносе поштом или лично на
адресу Дома здравља, у року од 8 дана од дана објављивања, са
назнаком: „Оглас за пријем радника“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

www.nsz.gov.rs
20

| Број 601 | 24.12.2014.

ДОМ ЗДРАВЉА „АЛИБУНАР“
26310 Алибунар, Трг слободе 8

Доктор специјалиста интерне медицине

на одређено време до повратка одсутног запосленог са
специјализације

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен приправнички испит, положен специјалистички испит, да кандидат има
лиценцу за рад, по могућности најмање годину дана радног
искуства у специјалистичкој интернистичкој служби, да познаје
организацију, руковођење, управљање интернистичком службом, рад на рачунару, да је држављанин Републике Србије,
извод из казнене евиденције да против њега није покренут кривични поступак за дела које га чине неподобним за посао доктора интерне медицине и да није осуђен правноснажним судским
решењем, да има општу здравствену способност.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију личне карте, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење о здравственом стању, фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету, уверење о
положеном приправничком испиту, уверење о положеном специјалистичком испиту и радну књижицу. Опис послова утврђен
је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља “Алибунар”. Пријаве са кратком
биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа
којима се доказује испуњеност услова огласа (неоверене фотокопије), достављају се на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. На разговор ће
бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршеном
конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине

на одређено време од три месеца

Опис послова: указује хитну медицинску помоћ у установи и на
терену, пружа неодложну медицинску помоћ у амбуланти и стану болесника код патолошких стања проузрокованих обољењима, наглим и знатним погоршањем хроничног обољења или
појавом компликација у току болести, врши консултације са
надлежним специјалистом ургентне медицине, врши консултације са надлежним специјалистима других установа у циљу
збрињавања пацијената и обавештења у вези са слањем
пацијената, упућује и прати пацијента по потреби на хоспитално лечење, врши мање хируршке интервенције, према потреби
обавештава дежурну службу ОУП-а, прима телефонске позиве,
врши тријажу и даје савете пацијентима путем телефона, води
прописану медицинску документацију и евиденцију, обавља и
друге послове по налогу директора и непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: без радног искуства, рад на рачунару. Место рада:
Служба хитне медицинске помоћи са санитетским превозом
Дома здравља Петровац на Млави. Услови рада предвиђени
Законом о раду РС, Статутом Дома здравља Петровац на Млави и осталим општим актима; медицински факултет, положен
стручни испит, лиценца уколико је кандидат поседује.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију са адресом
и контакт телефоном, оверену копију дипломе медицинског
факултета или уверења о завршеном медицинском факултету,
оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених.
Оригинали или оверене фотокопије уверења о држављанству
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Mедицина

и извода из матичне књиге рођених не смеју бити старији од 6
месеци. Кандидати су дужни да приложе и потврду издату од
стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања
на запослење, уколико је поседују. Послови се обављају са
пуним радним временом. Пријаве слати у затвореним ковертама, на адресу Дома здравља Петровац на Млави или доставити
лично у правну службу Дома здравља Петровац на Млави, са
назнаком: „За оглас - за пријем у радни однос доктора медицине, на одређено време“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Конкурс је отворен 14 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослених са боловања
(одржавање трудноће/породиљско)
2 извршиоца

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. Пријаве се
подносе поштом на наведену адресу болнице. Пријаве поднете
мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а
тел. 021/4877-976

Лабораторијски техничар у Служби за клиничку
трансфузиологију, терапеутске услуге и
дистрибуцију крви и продуката од крви
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: VI или V степен стручне спреме, висока здравствена
школа струковних студија или медицинска школа - лабораторијског или општег смера и положен специјалистички испит за
образовни профил: техничар за рад у трансфузиологији (V степен). Уз пријаву на оглас доставити: копију личне карте, копију
дипломе о стеченом степену стручне спреме, кратку биографију
(CV), копију уверења о положеном специјалистичком испиту (V
степен). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Контакт особа: Тања Појужина, број телефона: 021/4877976. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
11080 Земун, Вукова 9

Доктор медицине - клинички лекар у Клиници
за интерну медицину
са пробним радом од 3 месеца

Доктор медицине - клинички лекар у Служби
за анестезиологију са реаниматологијом и
терапијом бола
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен стручни испит. Уз пријаву на конкурс прилажу се, у овереној фотокопији, следећа документа: потпуна
радна биографија са адресом, контакт телефоном, мејл адресом; изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак
- својеручно потписана; диплома о завршеном медицинском
факултету; уверење о положеном стручном испиту; лиценца
или решење о упису у лекарску комору Србије; извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме; доказ о
радном искуству након положеног стручног испита (фотокопија
радне књижице). Приликом заснивања радног односа изабрани
кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос; уверење да се против њих не води кривични поступак
(уверење издаје суд); оверене фотокопије дипломе, уверења
о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик лекарске коморе; оверену фотокопију уверења о
држављанству; фотокопију личне карте (нечиповане и стари
образац), односно чиповану доставити на очитавање; фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац) и радну књижицу. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем
у радни однос обавиће се разговор ради прибављања додатних
релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује
и податке обрађује Одељење за административне послове Одсек за кадровске послове, КБЦ Земун - Београд. Кандидати
за горенаведена радна места дужни су да своје пријаве доставе
лично или поштом, писарници, на горенаведену адресу, са назнаком: „За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено
време“, са навођењем радног места за које конкуришу, у року
од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене пријаве, као и
пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће
бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници КБЦ Земун - Београд.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СВЕТИ САВА“

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ЦРКВА

11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Доктор медицине

Оглас објављен 10.12.2014. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: информатичар - 1 извршилац. У осталом делу текст огласа је
непромењен.

26340 Бела Црква, Јована Поповића бб
тел. 013/853-020

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити и доказе о испуњавању услова огласа у погледу стручне
спреме и положеног стручног испита. Пријаве поднети лично
код секретарице или послати на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“, на огласној табли Националне службе
за запошљавање и на сајту Министарства здравља. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Бесплатна публикација о запошљавању

Национална служба
за запошљавање
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СВЕТИ САВА“

у Служби за медицинску дијагностику, Одељење
лабораторијске дијагностике

Доктор медицине

Опис послова: обавља средње сложене послове у области лабораторијске дијагностике, узимање и припремање материјала за
обраду, административне послове у области лабораторијских
анализа, учествује у кућном лечењу, систематским прегледима,
саветовалиштима и друге послове у оквиру струке и по налогу
шефа.

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања

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).

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања

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).
ОСТАЛО: Кандидати за радна места доктора медицине и медицинске сестре - техничара дужни су да уз пријаву на оглас приложе и следећу документацију, у фотокопији: доказ о завршеној
потребној школи, положеном стручном испиту и дозволи за рад,
кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Магационер

на одређено време до 24 месеца, финансирање из
сопствених средстава, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема - економске струке.

Сервирка

на одређено време до 24 месеца, финансирање из
сопствених средстава, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: КВ угоститељске струке или основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати за радна места магационера и сервирке
дужни су да уз пријаву на оглас приложе и следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној потребној школи, кратку
биографију са адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Пријаве поднети поштом на наведену адресу болнице.
Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА „Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“
37240 Трстеник, Светог Саве 49
тел. 037/714-150

Дипломирани фармацеут - медицински
биохемичар или дипломирани фармацеут
специјалиста медицинске биохемије или доктор
медицине специјалиста клиничке биохемије
у Служби за медицинску дијагностику, Одељење
лабораторијске дијагностике

Опис послова: обавља веома сложене послове лабораторијске
дијагностике.
УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, смер медицинска
биохемија или завршен фармацеутски факултет и специјализација из медицинске биохемије или завршен медицински факултет и специјализација из клиничке биохемије, положен стручни
испит.
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Лабораторијски техничар

11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831
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УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар, положен стручни испит.
ОСТАЛО: За наведена радна места, уз пријаву кандидати треба
да доставе доказе да испуњавају услове конкурса: фотокопију
дипломе о завршеној школи, уверење о положеном стручном
испиту, лиценца за рад или решење о упису у комору. Пријаве
са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом
или лично, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, на горенаведену адресу. Кандидати ће о одлуци о
избору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока
за достављање пријава.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михајлова 51
тел. 026/672-522, лок. 725

Дипломирани социјални радник

на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о стручној
спреми; ако поседују радно искуство - доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, писарници болнице или поштом,
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“, са
навођењем радног места за које се конкурише. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАЈКОВАЦ
14224 Лајковац, Светог Саве бб
тел. 014/3431-237

Медицинска сестра

у Служби за здравствену заштиту одраслих становника
и хитну медицинску помоћ, Одељење за хитну
медицинску помоћ
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа општег смера; положен стручни испит; са најмање три године радног искуства у струци. Уз пријаву кандидати подносе (у оригиналу или у овереној копији): диплому о
завршеној средњој медицинској школи, уверење о положеном
стручном испиту за тај степен, радну књижицу или потврду о
радном искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС, доказ да се не води кривични поступак и да
није осуђиван, лиценцу за рад. Уз пријаву доставити пропратно
писмо и краћу биографију.

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

Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА УБ

14210 Уб, Добросава Симића 1
тел. 014/411-165

Медицински техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или VI/1 степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа или виша медицинска школа; положен стручни испит, са најмање једном годином радног искуства; пожељан
је положен возачки испит Б категорије. Уз пријаву доставити
следеће доказе: оверену фотокопију доказа о стручној спреми,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
кратку биографију, копију возачке дозволе. Пријаве са потребном документацијом могу се поднети лично у кадровској служби Дома здравља или поштом, на адресу: Кадровска служба
Дома здравља Уб, Добросава Симића 1, 14210 Уб, са назнаком:
„Пријава на конкурс за радно место медицинског техничара“.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ
17500 Врање, Јована Јанковића Лунге 1
тел. 017/421-310

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред
законом прописаних општих услова испуњава и следеће услове: да је доктор медицине са завршеном специјализацијом једне
од грана медицине из делатности Завода, најмање пет година
радног стажа у јавном здравству по положеном специјалистичком испиту, да је дипломирани правник или дипломирани
економиста са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и да има најмање пет година радног стажа
у области јавног здравља. Уз пријаву, која треба да садржи
преглед кретања у служби са биографским подацима, кандидат је дужан да приложи следеће доказе: оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења
о завршеној специјализацији из области социјалне медицине,
хигијене, епидемиологије или микробиологије, оверену фотокопију лиценце, потврду о дужини радног стажа у области јавног
здравства по завршеној специјализацији, оверену фотокопију о
завршеној едукацији из области здравственог менаџмента (за
дипломираног правника и дипломираног економисту), уверење
о држављанству РС (не старије од шест месеци), уверење кандидата да против њега није подигнута истрага и да није правноснажно осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за обављање финкције директора Завода, прилоге којима
доказује своје стручне, организационе и друге квалитете, план
и програм рада Завода за мандатни период од четири године.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се

размaтрати. Управни одбор извршиће избор кандидата најкасније у року од 30 дана од дана завршетка конкурса и доставити предлог оснивачу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити у Заводу за јавно здравље Врање, на број телефона:
017/421-310. Пријаве слати на адресу: Завод за јавно здравље
Врање, Јована Јанковића Лунге 1, 17500 Врање, са назнаком:
„За конкурс - за директора“.

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

Медицинска сестра - техничар

у стационару на Клиници за дечју хирургију, на
одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседују
средњу стручну спрему - IV степен, завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра - техничар; положен стручни испит; лиценца за
рад. Уз пријаву се подносе у оригиналу или у овереној копији
следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској
школи; уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у именик Коморе; уверење да се против кандидата не води кривични
поступак (уверење суда), уверење да кандидат није осуђиван
(уверење из полицијске управе); уверење о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; фотокопија радне књижице;
потврда о запослењу у области здравствене заштите деце уколико је кандидат има; кратка биографија (CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. Рок за подношење пријава
је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове
које ће обављати. Кандидати који испуњавају услове из огласа
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...).
Пријаве се предају у затвореној коверти - лично или поштом,
на адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем
једне медицинске сестре - техничара у стационару Клинике за
дечју хирургију“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА
ОФТАЛМОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
„PERFECT VISION“
24000 Суботица, Сенћански пут 15
тел. 024/557-575
e-mail: аnjа.milic@kucazdravlja.rs

Специјалиста офталмологије
на одређено време 6 месеци

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: специјалиста офталмологије, положен специјалистички испит, обавезно знање рада на рачунару и енглеског језика (средњи ниво), пожељно је поседовање возачке дозволе Б
категорије, без обзира на радно искуство, рад у сменама. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу радне биографије да доставе мејлом или поштом на
наведене адресе или да се јаве на горенаведени број телефона,
лицу за контакт: Ањи Милић.
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Пољопривреда

Пољопривреда
ПРОИЗВОДНО ПРОМЕТНО ДРУШТВО
„ФИНАГРО“ ДОО РАШКА
36350 Рашка, Старовласовска бб
тел. 036/732-511
е-mail: finagrodоо@open.telekom.rs

Ветеринар

на одређено време
Место рада: Качарево

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, ветеринар, 12 месеци
радног искуства, пробни рад 1 месец. Контакт са послодавцем
мејлом, бројеви телефона: 036/732-510, 063/101-88-00. Лице за
контакт: Оливера Павловић.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА ДОО

ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО У ДЕЧУ
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
22441 Деч

36310 Сјеница, Трг Светозара Марковића бб
тел. 020/741-024, 064/8096-758

Пољопривредни техничар, пољопривредни
инжењер

Руководилац Сектора за образовне,
консултантске и технолошке услуге

УСЛОВИ: пољопривредни техничар било ког смера или
пољопривредни инжењер на пољопривредном газдинству у
месту Деч. Посао подразумева рад и вођење ратарске производње у оквиру фарме крава. Прихватају се кандидати са или
без радног искуства, са положеним возачким испитом. Сем
запослења нудимо и двособан стан на коришћење, као и евентуалан посао за супругу у оближњој млекари. Оглас је отворен
до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу се
јавити директно послодавцу, на број телефона: 063/320-555.

на одређено време од 6 месеци

Опис послова: попуњава и потписује обрасце за коришћење
опреме, прави распоред за коришћење опреме, предлаже
увођење и набавку нове механизације у процесу рада, сарађује
са директором предузећа у вези извршења послова и задатака сектора, врши контролу коришћења и употребе опреме, даје
инструкције о правилном коришћењу опреме, врши презентације и едукацију пољопривредних произвођача, у случају квара
опреме, утврђује природу и узрок квара коришћењем одређених критеријума, као што је преоптерећеност, неправилно одржавање или погрешно управљање опремом, врши калкулацију
и обрачун трошкова и цене услуга за сваког корисника услуге,
припрема акциони план са детаљним активностима и улогама
и одговорностима учесника, периодом и буџетом за сваку годину, руководилац спроводи системско решење за потенцијалне
конфликте, стриктно поштује прописане мере заштите на раду
при вршењу свих послова које обавља у оквиру радног места,
обавља и друге послове по налогу директора, одговоран је за
све послове који су му стављени у делокруг описом послова или
појединачним наредбама директора.
УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет - VII степен стручне спреме, без или 1 година радног искуства, познавање рада
на рачунару, пожељно знање енглеског језика.

Чистачица (хигијеничарка)
на одређено време од 6 месеци

Опис послова: одржава хигијену пословних просторија, канцеларијског намештаја и друге опреме привредног друштва,
обавља и друге послове који по природи припадају овим пословима, а нису обухваћени прописом послова и сноси одговорност за поверене послове, упозната је са основним правилима
и поступцима спровођења хигијене, руковања дезинфекцијом
и средствима за прање и одржавање санитарног и производног дела у лабараторији, одговорна је за правилно руковање
средствима за одржавање хигијене и обезбеђивање услова
ДХП, обавља и друге послове по налогу директора или другог
непосредног руководиоца, одговорна је за све послове који су
стављени у делокруг описом послова или наредбама директора.
УСЛОВИ: завршена средња школа - III степен стручне спреме,
без или једна година радног искуства.

24

ОСТАЛО: да кандидат испуњава следеће опште услове: да је
пунолетан, да има општу здравствену способност. Докази који
се прилажу приликом пријаве на конкурс: пријава са биографијом и назнаком за које радно место кандидат конкурише,
диплома о стеченој стручној спреми (оверена копија), фотокопија возачке дозволе за положен возачки испит Б категорије.
Место рада: Сјеница, Нова бб. Пријаве слати на горенаведену
адресу или поштом препоручено, са назнаком: „За оглас“ или
на e-mail: centarzarazvoj@sjenica.rs. Кандидати који испуњавају
услове конкурса биће позвани на интервју (тест), а избор кандидата вршиће се у зависности од радног искуства, професионалних и стручних способности и степена познавања рада на
рачунару и енглеског језика. Документација се прилаже у фотокопијама, овереним од стране општине или суда (документацију
не враћамо). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
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ВЕТЕРИНАРСКИ ЦЕНТАР „КРАЉЕВО“ АД
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
36000 Краљево

Генерални директор друштва
Задужења и активности позиције: у складу са законом организује и води пословање друштва; предлаже Одбору директора основе пословне политике, програм рада и план развоја
и предузима мере за њихово спровођење; предлаже Одбору
директора обрачун резултата пословања и подноси извештај о
резултатима пословања по периодичном обрачуну и годишњем
обрачуну са оценом и проценом билансних позиција и предлозима мера; предлаже Одбору директора текуће планове рада и
мере за њихову реализацију у оквиру програма рада и развоја
усвојених (донетих) од стране Скупштине; предлаже општа акта
друштва која доноси Одбор директора и стара се о благовременој припреми и доношењу истих; утврђује радне циљеве и план
прихода; одлучује о материјалним трошковима у оквиру усвојеног финансијског плана друштва.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор ветеринарске
медицине; способност успостављања приоритета, флексибилност, иницијатива, проактивност; изражене комуникационе и
преговарачке способности; потребно радно искуство: 3 године;
посебни услови: лиценца, возачка дозвола „Б“ категорије, рад
на рачунару - Wоrd, Еxcel, Интернет Explorer. Заинтересовани
кандидати биографије шаљу на е-mail: vskraljevo@gmail.com
најкасније до 04.01.2015. године. Само кандидати који буду изабрани у ужи круг биће контактирани од стране представника
послодавца.
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Наука и образовање

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

Б Е О Г РА Д
ОШ „КАРАЂОРЂЕ“

11251 Остружница, Вука Караџића 11
тел. 011/8071-264, 8070-113
е-mail: оskaradjordje@yubc.net

Наставник физике

са 60% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидати поседују одговарајуће образовање
прописано чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), као и да
испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Потребно је да кандидат има одговарајуће образовање; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима прилаже кандидат који буде примљен по конкурБесплатна публикација о запошљавању

су, пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа по службеној дужности); да поседује
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати
су у обавези да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење надлежног
суда да лице није под истрагом и да против лица није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС - не старије од 6
месеци. У поступку одлучивања о избору наставника директор
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју
обавља надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. Пријаве слати на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Сарадник у настави у звању асистента за ужу
научну област Настава хемије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (студент докторских студија) из научне области за коју се бира и други услови утврђени
чланом 72 Закона о високом образовању и Статута Хемијског
факултета.

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Органска хемија
на одређено време од 5 година

Наставник у звању редовног професора за ужу
научну област Биохемија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области за коју се бира и други услови утврђени чл. 64 и 65
Закона о високом образовању и Статута Хемијског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе, списком и сепаратима научних и стручних радова доставити
архиви Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од
дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Редовни професор за ужу научну област Хемија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће
научне области, способност за наставни рад.

Доцент за ужу научну област Метеорологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће
научне области, способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету
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у Београду и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова (биографија, списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног
органа да кандидат није под истрагом - документа у оригиналу
или у овереном препису и не старија од 6 месеци), достављају
се на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

ОШ „ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ“
11500 Обреновац, Светог Саве 2
тел. 011/7721-131

Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од осам дана од дана добијања резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну област
Генетика

Наставник српског језика

на Катедри за генетику и еволуцију у Институту за
зоологију, на одређено време од 5 година

Наставник разредне наставе

Ванредни професор за ужу научну област
Морфологија, фитохемија и систематика
биљака

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
на одређено време до престанка потребе за заменом
запослене којој мирује радни однос због распореда на
радно место директора школе

на Катедри за морфологију и систематику биљака
у Институту за ботанику и Ботаничкој башти
„Јевремовац“, на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови: 1. психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; 2. да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; 3. држављанство Републике Србије; 4. знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Посебни услови: одговарајуће образовање - високо образовање у наведеном
занимању 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. Занимања се утврђују у складу са одредбама Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидат 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.
Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из претходног става
ове тачке. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси доказ: да
има одговарајуће образовање, да има држављанство Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, потврду о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
оствареном броју бодова или потврду да има положене испите
из педагогије и психологије или уверење о положеном стручном испиту, односно потврду о положеном испиту за лиценцу.
Знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад кандидат доказује достављањем оригинала или оверене фотокопије
дипломе о стеченој стручној спреми, која је издата на српском
језику. У пријави на конкурс обавезно написати адресу и контакт телефон. Доказ из тачке 2 општих услова прибавља школа.
Доказ о испуњености услова из тачке 1 општих услова подноси
се пре закључења уговора о раду. Правноваљаним доказом о
испуњењу општих и посебних услова конкурса сматра се подношење оригинала или оверене фотокопије исправе, уверења
или другог документа. Достављено уверење о држављанству не
сме бити старије од 6 месеци у односу на дан објављивања конкурса. Пријаве доставити на адресу школе. Рок за подношење
пријава је 8 дана. У поступку одлучивања о избору наставника
директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
у року од осам дана од дана истека рока за подношење пријава.

Ванредни професор за ужу научну област
Екологија, биогеографија и заштита животне
средине
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на Катедри за екологију и географију биљака
у Институту за ботанику и Ботаничкој башти
„Јевремовац“, на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Алгологија и микологија
на Катедри за алгологију, микологију и лихенологију у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“, на одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за
коју се бира; непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о
високом образовању и остали услови утврђени чланом 64 Закона о високом образовању. Пријаву са биографијом, овереним
преписом дипломе и списком и сепаратима научних и стручних
радова доставити архиви Факултета, на наведену адресу, у року
од 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну област
Екологија, биогеографија и заштита животне
средине
на Катедри за екологију и географију биљака
у Институту за ботанику и Ботаничкој башти
„Јевремовац“, на одређено време од 5 година

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

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну област
Комплексна анализа
на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну област
Нумеричка математика и оптимизација
на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну област
Математичка анализа

тар наука. Приликом конкурисања потребно је поднети: молбу,
биографију, оверену копију дипломе и уколико кандидат поседује и списак научних радова и сепарате истих.
ОСТАЛО: Ближи услови за избор утврђени су чл. 71 став 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чланом 91 Статута Математичког факултета. Молбе са потребним
документима могу се доставити Факултету на горенаведену
адресу или лично предати у секретаријат факултета, Студентски трг 12-16, сваког радног дана, у времену од 10,00 до 15,00
часова, у року од 8 дана од дана објављивања.

Доцент за ужу научну област Геометрија
на одређено време од 60 месеци

на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област Рачунарство и
информатика

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер или специјалистичких студија, који је студије првог степена завршио са
укупном просечном оценом најмање 08,00. Приликом конкурисања потребно је поднети: молбу, биографију и оверену копију
дипломе.

Ванредни професор за ужу научну област
Нумеричка математика и оптимизација

Асистент за ужу научну област Математичка
анализа

Редовни професор за ужу научну област
Астрономија

Асистент за ужу научну област Оптимизација

Редовни професор за ужу научну област
Астрофизика

на одређено време од 36 месеци
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Нумеричка
математика
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Астрономија
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Рачунарство и
информатика
на одређено време од 36 месеци
6 извршилаца

Асистент за ужу научну област Рачунарство и
информатика
на одређено време од 36 месеци, са 50% радног
времена

Асистент за ужу научну област Вероватноћа и
статистика
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Топологија
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Математичка
анализа
на одређено време од 36 месеци, са 70% радног
времена

Асистент за ужу научну област Алгебра и
математичка логика
на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије првог и
другог степена завршио са укупном просечном оценом најмање
08,00 или VII/2 степен стручне спреме, академски назив магисБесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 60 месеци
2 извршиоца

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области
за коју се бира. Ближи услови за избор утврђени су чл. 71 став
1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010)
и чланом 91 Статута Математичког факултета. Приликом конкурисања потребно је поднети: молбу, биографију, оверену
копију дипломе, списак научних радова и сепарате истих. Молбе са потребним документима могу се доставити Факултету на
горенаведену адресу или лично предати у секретаријат факултета, Студентски трг 12-16, сваког радног дана, у времену од
10,00 до 15,00 часова, у року од 15 дана од дана објављивања.

ОШ „МИЋА СТОЈКОВИЋ“

11430 Умчари, 29. новембра 11
тел. 011/8541-213

Професор математике

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу стручну спрему
према члану 2 Правилника о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи и да испуњава услове утврђене у Закону о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; уверење о држављанству РС - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених и потврду надлежног органа да кандидат није под истрагом. Уверење
да кандидат није осуђиван прибавља школа. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број
телефона: 011/8541-213.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Мије Ковачевића 11б

Асистент за ужу научну област Библијскопатристичка филологија/предмет: Грчки језик
Асистент за ужу научну област Систематска
теологија
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 „КРАЉИЦА МАРИЈА“

11212 Београд - Овча, Михаја Еминескуа 65

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом
8 став 2, чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13): одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника те врсте
школе и подручја рада, педагога или психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
да није осуђиван правноснажном судском пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (уверење прибавља школа); држављанство Републике Србије; да има дозволу за рад
- лиценцу за наставника, психолога или педагога, односно положен стручни испит; завршену обуку и положен испит за директора (изабрани кандидат биће у обавези да у законском року
положи испит за директора школе); најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да уз пријаву на
конкурс доставе: радну биографију, диплому о стеченом образовању - оверену фотокопију, уверење о положеном стручном
испиту за наставника или стручног сарадника, односно испиту
за лиценцу (дозвола за рад) - оверену фотокопију, потврду о
радном искуству на пословима наставника, односно стручног
сарадника извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију, уверење о држављанству Републике Србије

28

| Број 601 | 24.12.2014.

(оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест месеци),
оквирни план и програм рада за време мандата, уверење да се
против учесника конкурса не води судски поступак за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Оверене фотокопије не могу бити
старије од шест месеци од дана подношења пријаве. На коверти
обавезно назначити да је у питању пријава на конкурс за избор
директора школе. Пријаве се подносе на адресу школе - лично
или препорученом поштом. Лице за контакт: Оливера Гавриловић, е-mail: skola.kraljicamarija@gmail.com. Одлука о избору
директора биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду (лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима). Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
судском пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа, пре доношења одлуке о избору. Доказ да се
против лица не води судски поступак за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - лице доставља уз пријаву на конкурс. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Ваздухопловство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65
Закона о високом образовању и чланом 118 Статута Машинског
факултета. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије диплома, списак радова и сепарате објављених радова. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице
Марије 16, 11120 Београд 35, соба бр. 121, у року од 15 дана од
дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Краља Петра 4

Расписује конкурс за избор:

Наставник у звање ванредног професора за
ужу уметничку област Фотографија, предмети:
Основе фотографије, Студијска фотографија
1 и 2, Студијска фотографија и Дигитална
фотографија

на Одсеку примењена графика, на период од пет година

Сарадник у звање стручног сарадника за ужу
уметничку област Текстил

на Одсеку дизајн текстила, на период од четири године

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове
прописане Законом о високом образовању, услове прописане
актом Националног савета за високо образовање и општим
актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.
Кандидат који се пријави на конкурс подноси: пријаву, радну
биографију на прописаном обрасцу 2 (два примерка у у штамНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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паној форми и један у електронској форми на CD-у), оверену
фотокопију или оверен препис дипломе, радове из области
уметности, односно науке за коју конкурише у складу са „репрезентативним референцама“ и уверење надлежног органа да
правноснажном пресудом није осуђен за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова
у високошколској установи (члан 62 став 4 Закона о високом
образовању “Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014). Образац 2 и извод из
општег акта „репрезентативне референце“ могу се преузети у
правној служби или са сајта Факултета (www.fpu.bg.аc.rs).
Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радове на
основу којих се може сагледати да ли и како влада материјом
наставног предмета за који конкурише. Под радовима за уметничке предмете подразумева се од 5 до 10 оригиналних радова
или фотографија радова који се не могу поднети у оригиналу,
документација, пројекти и фотографије радова реализованих
на одређеном месту или за одређене потребе. Поднети радови
морају бити обележени именом кандидата/аутора. Под оригиналним радовима подразумевају се и пројекти у свим областима
који нису реализовани.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања, односно
до 21.01.2015. године, имајући у виду да Факултет примењених
уметности због божићних и новогодишњих празника неће радити у периоду од 30.12.2014. до 09.01.2015. године.
Учесници конкурса, пријаву на конкурс, потписани списак приложене документације и поднетих радова у три примерка, комплетан образац 2 са попуњеним или непопуњеним пољима,
потребну документацију којом доказују испуњеност конкурсних
услова и радове подносе правној служби Факултета примењених уметности у Београду, Краља Петра 4, у времену од 10,00
до 13,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. За додатне информације звати на број телефона:
011/3281-251.

ОШ „МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ“

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 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). Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 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. 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: 011/8217-455.

Национална служба
за запошљавање

11412 Јагњило
тел. 011/8217-455
е-mail: оsmmilos@yаhoo.com

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање (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; дозвола за рад (лиценца);
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; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије;
познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад;
положен испит за директора школе.
Бесплатна публикација о запошљавању

Унапредите
своје пословање
24.12.2014. | Број 601 |
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ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-943

Конкурс објављен 09.04.2014. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: доцент за ужу
научну област Англистика, предмет: Транслатологија,
на одређено време од 5 година - 2 извршиоца.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И
ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 062/205-480

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Економија и финансије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови за избор сарадника утврђени су Законом о
високом образовању, Статутом Универзитета „Унион“ и Статутом Београдске банкарске академије. Уз пријаву на конкурс
доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених,
увеење о држављанству, оверене копије диплома о претходно стеченим звањима, уверење о неосуђиваности и списак
објављених радова. Пријаву и тражену документацију доставити у физичком и електронском облику на наведену адресу
Факултета, кабинет 209/II и на е-mail: оffice@bbа.еdu.rs. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је
отворен до попуне радног места.

ОШ „РАДЕ КОНЧАР“

11080 Земун, Златиборска 44
тел. 011/2611-125

Педагог школе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник разредне наставе у продуженом
боравку

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (који је именован на функцију директора
школе, на мандатни период од 4 године)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању;
да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и да испуњава услове у складу са чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Посебни услови за наставно особље утврђени су
одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 11/2012). Кандидати уз молбу треба
да поднесу следећа докумета: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, доказе
о држављанству и краћу биографију. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на адресу
школе, у року од 8 дана од дана објављивања.

Посао се не чека,
посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Ванредни професор за ужу научну област
Историја ликовних уметности и архитектуре
(унапређење)
Ванредни професор за ужу научну област
Андрагогија
на одређено време од пет година (реизбор)

Доцент за ужу научну област Историја
ликовних уметности и архитектуре

на одређено време од пет година (унапређење)
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област Општа
психологија

на одређено време од пет година (унапређење)
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира; способност
за наставни рад. Поред општих услова, кандидати треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статута Факултета.
Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходним
подацима за писање извештаја, дипломе, списак објављених
радова и остала пратећа документација), доставити на наведену адресу факултета. Контакт особа: Радмила Ђорђевић, стручни сарадник за радне односе, број телефона: 011/3206-104.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА“
11561 Дудовица, Др Воје Даниловића 17
тел. 011/8187-011

Библиотекар

на одређено време до истека мандата директору школе

УСЛОВИ: За наведено радно место потребно је да су испуњени услови прописани чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о организацији и систематизацији послова у основној школи. Потребно је да кандидат поседује: одговарајуће образовање; психичку и здравствену спососбност 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. Поред услова који су прописани законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове у
погледу стручне спреме прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да достави доказе о
испуњавању услова конкурса: оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци) или оверену фотокопију, извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности (лекарско уверење) - подноси се пре закључења уговора о раду. У
поступку одлучивања о избору кандидата, у Филијали Београд
Националне службе за запошљавање биће извршена психолошка процена способности кандидата за рад са децом и ученицима. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, приложена документација се не враћа. Пријаве се подносе на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

Сарадник у настави, област Медицина, ужа
научна област Исхрана

са 30% радног времена, на одређено време до једне
године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет,
искуство у настави или струци 3 године. Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом
Школе и Правилником о систематизацији радних места. Пријаве
на конкурс са биографијом, овереним дипломама, уверењем о
држављанству и другим прилозима којима кандидат доказује да
испуњава услове конкурса подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

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

Редовни професор за ужу научну област
Математичке методе у менаџменту и
информатици
УСЛОВИ: научни назив доктора наука, научни, односно стручни радови објављени у часописима или зборницима, са рецензијама; више научних радова од значаја за развој науке у ужој
научној области објављених у међународним или водећим
домаћим часописима, са рецензијама; оригинално стручно остварење (пројекат студија, патент, оригинални метод, нова сорта
и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну област за коју се бира, оригинално стручно
остварење и више радова саопштених на међународним или
домаћим научним скуповима; већи број научних радова који
утичу на развој научне мисли у ужој области, објављених у
међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама; већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим научним скуповима; остварени резултати
у развоју научно - наставног подмлатка на факултету; учешће у
завршним радовима на специјалистичким и дипломским академским студијама. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој
стручној спреми, биографију, списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област Управљање
производњом и услугама
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Рачунарска
статистика
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.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и
систематизацији послова на Факултету. Сви прилози достављају
се у електронској форми на CD-у. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Шанса за младе
Школа је знање,
посао је занат

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа:

Доцент за уже научне области Информационе
технологије у грађевинарству и геодезији и
Операциона истраживања у грађевинарству
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне
области којој припада наставни предмет. Кандидати који конБесплатна публикација о запошљавању
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куришу поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статута
Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву
доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, списак
научних радова и оверен препис дипломе. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

Ч АЧ А К
ОШ „МИЛИНКО КУШИЋ“
Ивањица, 13. септембар 54
тел. 032/661-117, 660-780
e-mail: оsmkusic@Еunet.rs

Професор српског језика
Професор француског језика
за 89% радног времена

Професор физике

за 60% радног времена

Професор музичке културе

за 40% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године, тј. до 31.08.2015. године

Логопед

за рад у одељењу за децу ометену у развоју, за 40%
радног времена, на одређено време до краја школске
2014/2015. године, тј. до 31.08.2015. године

Професор енглеског језика

ОШ „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“

32240 Лучани, 4. децембар 35
тел/факс: 032/818-754 - директор
тел. 032/817-412 - секретар
е-mail: оslucani@gmail.com

Наставник разредне наставе

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

Наставник у продуженом боравку

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета, као и одсуства са рада ради посебне неге детета,
а најдуже до 31.08.2015. године

Наставник српског језика

са 38% радног времена, на одређено време до
31.08.2015. године, за рад у матичној школи

Наставник физике

са 30% радног времена, на одређено време до
31.08.2015. године, за рад у издвојеном одељењу у
Марковици

Наставник биологије

са 10% радног времена, на одређено време до
31.08.2015. године, за рад у издвојеном одељењу у
Марковици

Наставник техничког и информатичког
образовања

за 35% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године, тј. до 31.08.2015. године

са 50% радног времена, на одређено време до
31.08.2015. године, за рад у матичној школи

УСЛОВИ: кандидати за које је расписан конкурс за радни однос
на неодређено време моћи ће исти да заснују по добијању
сагласности од надлежног министарства, у складу са Уредбом
о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 111/2013, 21/2014, 66/2014 и
118/2014), VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
На конкурс се могу пријавити лица која поред општих услова за
заснивање радног односа прописаних Законом о раду испуњавају и посебне услове утврђене чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне среме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидати су дужни да
уз пријаву на конкурс поднесу: оверену фотокопију дипломе о
завршеном одговарајућем факултету, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству (не старије од шест месеци). Уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела предвиђена чланом 120 став
1 тач. 3 - прибавља школа. Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључивања уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен осам
дана од дана објављивања. Пријаве са документима слати на
адресу школе или лично предати у секретаријат школе, сваког
радног дана, од 08,00 до 14,00 часова. Ближе информације могу
се добити на бројеве телефона: 032/661-117 и 032/660-780, сваким радним даном, од 08,00 до 14,00 часова.

Наставник техничког и информатичког
образовања

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
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са 50% радног времена, на одређено време до
31.08.2015. године, за рад у матичној школи

Наставник француског језика

са 11% радног времена, на одређено време до 31.08.2015. године, за рад у издвојеном одељењу у Марковици

Ложач

са 50% радног времена, на одређено време до
31.08.2015. године, за рад у издвојеном одељењу у
Марковици

УСЛОВИ: Услови за ложача: средња стручна школа у четворогодишњем трајању или средња стручна школа у трогодишњем
трајању: машинског, металског или електро смера и положен
испит за руковаоца централног грејања.

Спремачица

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

Спремачица

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

УСЛОВИ: За спремачице: основна школа.

Наставник математике

са 22% радног времена, на одређено време до
31.08.2015. године, за рад у матичној школи

УСЛОВИ: услови за наставнике: на конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих услова предвиђених законом
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испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 8 и чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13).
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: уз пријаву на конкурс приложити и одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност
прописаних услова: диплому о стеченом одговарајућем образовању, потврду да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи током студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (за радна места од бр. 1 до 8 - наставно особље); уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених. Документација се доставља у овереним фотокопијама и иста се не враћа кандидатима. Доказ о испуњености услова о психичкој, физичкој и здравственој способности подноси
се пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности
прибавља школа по службеној дужности. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене пријаве, пријаве
без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са
неовереном документацијом, неће се разматрати.

ОШ „ГОРАЧИЋИ“
32232 Горачићи
тел. 032/857-326

Наставник разредне наставе
на одређено време

Наставник физике

за 30% радног времена, на одређено време

Кувар

на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у погледу степена и врсте
стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажом пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
извод из матичне књиге рођених и извод из држављанства.
Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду.
Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, а кандидате упућује школа. Уверење о неосуђиваности прибавља
школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона:
032/857-326.

ЈАГОДИНА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ“

35250 Параћин, Војводе Бојовића 13
тел. 035/561-753

Директор
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање
предвиђено чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника основне школе, педагога
или психолога; лиценца за наставника, педагога или психолоБесплатна публикација о запошљавању

га; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс поднети: биографију
са кратким прегледом кетања у служби, оверену фотокопију
дипломе о високом образовању, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, доказ о радном стажу у области
образовања, извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа, а лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима - доставља кандидат који буде изабран. Директор
се именује на период од 4 године. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб
тел. 035/8472-466

Наставник биологије, екологије и заштите
животне средине

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

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани биолог, професор биологије
- хемије, дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине, дипломирани биолог, смер заштита животне средине, дипломирани
биолог - еколог, дипломирани професор биологије - мастер,
дипломирани молекуларни биолог мастер, дипломирани професор биологије хемије мастер, дипломирани биолог заштите
животне средине мастер биолог, мастер професор биологије,
као и остале услове предвиђене у Правилнику о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07,
4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13), као и чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања. У радни однос
може бити примљено лице под условима прописаним законом,
и ако: поседује 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; да је
држављанин Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење суда да није
под истрагом. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по
службеној дужности, а лекарско уверење доставља изабрани
кандидат после доношења одлуке, а пре закључења уговора о
раду. Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу
или у овереној фотокопији. Докази - уверење о држављанству
и уверење суда не могу бити старији од 6 месеци. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Посао се не чека,
посао се тражи
24.12.2014. | Број 601 |
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14

Оглас објављен 17.12.2014. године у публикацији
„Послови“, за радно место: сарадник у звање асистента за ужу стручно-уметничку област Ликовна култура
са методиком наставе, на одређено време од 3 године,
мења се и гласи: сарадник у звање асистента за ужу
стручно-уметничку област Музичка култура са методиком наставе, на одређено време од 3 године.

ОШ „13. ОКТОБАР“

35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб
тел. 035/472-477

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филолошки
факултет - енглески језик. У радни однос ради обављања наведених послова може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: да има одговарајуће образовање; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на оглас доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, лекарско
уверење (пре закључења уговора о раду). Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Одлуку о избору кандидата директор ће донети
у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве.
Ближе информације могу се добити код секретара школе и на
број телефона: 035/472-477.

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

Наставник у звање наставника страног језика
за ужу научну област Енглески језик са
методиком наставе
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, академски назив
магистра наука, објављени стручни радови у области за коју
се бира, способност за наставни рад и непостојање сметњи из
члана 62 став 4 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13, 99/14) и општим актима Универзитета у Крагујевцу и Факултета. Избор наставника извршиће се у складу са
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом факултета и Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст) бр. 1-01-03 од 10.01.2014. године. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверене фотокопије диплома о завршеним основним
студијама, академском називу магистра наука, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, биографију са подацима о досадашњем раду, списак објављених стручних и научних радова, као и саме радове, доказ о неосуђиваности правноснажном судском пресудом за кривична дела из члана 62 став
4 Закона о високом образовању и друге доказе о испуњености
услова по овом конкурсу. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.
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КИКИНДА
ОШ „КИШ ФЕРЕНЦ“

Трешњевац - Ором
24207 Ором, Велики пут 141

Чистачица

за рад у издвојеном одељењу школе у Долинама, на
одређено време ради замене запослене на породиљском
одсуству

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, уверење о завршеној школи
(сведочанство или диплома); извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству. Уверење о некажњавању школа ће
прибавити службеним путем. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Код радног
односа на неодређено време уговара се пробни рад од 3 месеца. молбе са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се узети у разматрање.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ПРИЦА“
Доња Брњица, 38205 Грачаница

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), високо образовање стечено
на студијама другог степена, мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, 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; дозвола за рад (лиценца);
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; држављанство РС; неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 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
стицањем 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.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о
држављанству РС и извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту, потврду да кандидат има најмање пет 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 није осуђиван - прибавља школа, преглед кретања у служби са биографским подацима и доказ о својим организационим спсобностима
(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 разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Електротехничко и рачунарско
инжењерство, за предмете из области
Рачунарска техника и софтверско инжењерство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области
електротехнике и рачунарства, завршен факултет из области
електротехнике и рачунарства. Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и
99/2014), Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом докторату из одговарајуће научне области, биографију, списак стручних и научних радова, као и саме радове и уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за
кривично дело. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити на
адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре
Јањић 6. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Сарадник у настави за ужу научну област
Судска медицина

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Машинске конструкције и механизација

К РА Г У Ј Е В А Ц
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Хирургија
на одређено време 5 година

на одређено време 1 година

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Радиологија
на одређено време 1 година

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Интерна медицина

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука
из области машинског инжењерства. Кандидати поред општих
услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,
89/2013 и 99/2014), Статута Факултета инжењерских наука
Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом докторату из одговарајуће научне области,
биографију, списак стручних и научних радова, као и саме радове, уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за
кривично дело и друге доказе којима се доказује испуњавање
услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу:
Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић
6. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

на одређено време 1 година

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

Посао се не чека,
посао се тражи
24.12.2014. | Број 601 |
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К РА Љ Е В О
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“
36000 Краљево, Карађорђева 11
тел. 036/332-630

Васпитач

8 извршилаца

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне или основне академске студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем - васпитач.

Медицинска сестра - васпитач
8 извршилаца

УСЛОВИ: стечено средње образовање - IV степена стручне
спреме, медицинска сестра - васпитач.

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) и
лица са завршеним високим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године, дипломирани педагог.

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) и лица
са завршеним високим образовањем на основним студијама у
трајању од најмање четири године, филозофска струка, група
за психологију, смер школско-клиничке психологије или група
за школску психологију - педагогију или дипломирани психолог.

Секретар
УСЛОВИ: стечено звање дипломирани правник - мастер или
дипломирани правник који је стекао образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године.

Финансијски књиговођа
УСЛОВИ: стечено образовање IV степена стручне спреме, економске струке - економски техничар.

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије)
или студијама у трајању од три године или више образовање.

Економ
УСЛОВИ: стечено образовање IV степена стручне спреме из
области друштвено-хуманистичког, природно-метематичког,
медицинског, техничко-технолошког смера или гимназија.

Шеф техничке службе
УСЛОВИ: стечено образовање на студијама првог степена
(основне академске или основне струковне студије), студијама
у трајању од три године или више образовање из области природно-математичких, техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких.
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Домар електромеханичар
УСЛОВИ: стечено образовање III степена стручне спреме, електромеханичар за термичке и расхладне уређаје или електромеханичар за машине и опрему, електричар или сличан профил.

Пекар
УСЛОВИ: стечено образовање III степена стручне спреме из
области производње и прераде хране и угоститељства.

Посластичар
УСЛОВИ: стечено образовање III степена стручне спреме из
области производње и прераде хране и угоститељства.

Сервирка

2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено образовање I степена стручне спреме, основна школа.

Спремачица
5 извршилаца

УСЛОВИ: стечено образовање I степена стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Услови конкурса у погледу стручне спреме одређени су сходно члану 9 Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места у Предшколској установи и у
складу са законом. Услови за пријем у радни однос доказују се
на основу члана 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13): доказом о одговарајућем образовању (оригинал или
оверена фотокопија, подноси се уз пријаву на конкурс); доказом
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом (не старије од шест месеци, доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду); доказом о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (прибавља установа по службеној дужности); уверењем о држављанству (не старије од шест месеци, подноси се
уз пријаву на конкурс); изводом из матичне књиге рођених (не
старији од шест месеци, подноси се уз пријаву на конкурс).
Напомена: Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: кратку
биографију, контакт телефон, тачну адресу боравка ради достављања писмена и позивања за обављање психолошке процене способности за рад са децом, у складу са законом. У погледу
достављања писмена примењиваће се одредбе чл. 60 и 71 Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97
и 31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Одлуку о изабраним кандидатима директор ће донети у складу
са чланом 130 став 5 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13): у
року од 30 дана од дана истека рока за поднете пријаве на конкурс за оглашена радна места: секретар, финансијски књиговођа, службеник за јавне набавке, економ, шеф техничке службе, домар - електромеханичар, пекар, посластичар, сервирка,
спремачица; у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима за
оглашена радна места: васпитач, медицинска сестра - васпитач,
педагог, психолог. Пријаве слати у затвореним ковертама, на
адресу установе, са назнаком: „За конкурс“, као и са назнаком
за које радно место се конкурише или лично у правну службу.
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КРУШЕВАЦ
ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“
37254 Коњух
тел. 037/875-103

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће
образовање - да има завршено одговарајуће образовање у
смислу члана 2 Правилника о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“,
бр. 11/2012 и 15/2013); да је држављанин Републике Србије доставити и извод из матичне књиге рођених; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања. Потврду о неосуђиваности кандидата
прибавља школа. Уз пријаву доставити оригинале или оверене
копије докумената издатих од надлежних органа (не старије од
6 месеци). Лекарско уверење доставља се по коначности одлуке о избору кандидата. Пријаве са потребном документацијом
доставити на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

СРЕДЊА ПОСЛОВНО МЕНАЏЕРСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Мајке Југовића 4
тел. 037/441-368

Наставник српског језика и књижевности
за 15% радног времена
2 извршиоца

Наставник енглеског језика и књижевности
за 10% радног времена
2 извршиоца

Наставник руског језика и књижевности
за 10% радног времена
2 извршиоца

Наставник француског језика и књижевности
за 10% радног времена
2 извршиоца

Наставник италијанског језика и књижевности
за 10% радног времена
2 извршиоца

Наставник географије - историје
за 10% радног времена
2 извршиоца

Наставник социологије

37000 Крушевац, Ћирила и Методија бб

за 10% радног времена
2 извршиоца

Професор енглеског језика

Наставник екологије

са 32% радног времена, на одређено време до повратка
радника са боловања

Професор организације производње и
маркетинга у туризму

са 28% радног времена, на одређено време до повратка
радника са боловања

Помоћни наставник

на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања у складу са чланом 8 став 4
и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) односи се на тач. 1 и 2,
да кандидат има одговарајуће образовање у складу са Правиликом о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим стручним школама („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије. Кандидат подноси: пријаву, доказ о врсти и степену стручне спреме, доказ
о држављанству, а лекарско уверење о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са ученицима - пре
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата
прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати у поступку избора кандидата.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

за 10% радног времена

Наставник математике - информатике
за 15% радног времена
2 извршиоца

Наставник хемије - физике
за 10% радног времена
2 извршиоца

Наставник правне групе предмета
за 10% радног времена
2 извршиоца

Наставник економске групе предмета
за 20% радног времена
2 извршиоца

Наставник физичког васпитања
за 10% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: услови предвиђени чланом 24 став 1,
чланом 26 став 1, чланом 39 и чланом 41 Закона о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13). Посебни услови:
одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; високо
образовање на високим студијама у трајању од најмање четри
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), на студијама у трајању од три године или више образовања према Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
помоћних наставника и стручних сарадника у стручним школама („Сл. гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
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3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013), образовање
из психолошких, педагошких и методичких дициплина стечено
на високој установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, положен стручни испит за
наставника (лиценца), држављанство Републике Србије, познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (да
је кандидат слушао наставу на основним и специјалистичким,
односно мастер студијама на језику на ком се одвија настава),
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да испуњава остале одредбе дате чланом
8, чланом 121 Закона о систему образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Поред наведених општих
и посебних услкова, кандидат мора да испуњава и следеће
услове: да има радно искуство у образовној установи на предметима за које конкурише за пријем у радни однос у трајању од
најмање непрекидно 5 школских година, након стеченог одговарајућег образовања, да се бави/о разредном старешинством,
да је у радном односу на неодређено време у другој установи
на најмање 70% од пуног радног времена на предметима за
које конкурише, да има познавање рада на рачунару - најмање
Windows 2007, најмање 3 стручна саветовања на теме прилагођене образовно - васпитној делатности, да је елоквентна,
амбициозна, тимски настројена, политички непристрасна. За
тачку 9 - наставник математике - информатике, да је завршио основне студије другог степена према претходно наведеним законима смера информатичког. За тачку 10 - наставник
хемије - физике, да има звање наставника хемије - физике.
Уз пријаву на конкурс доставити: сажету биографију са фотографијом, оверену фотокопију дипломе о стручној спреми (А4
формат), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, на
новом обрасцу), извод из матичне књиге рођених (не старији
од 6 месеци, на новом обрасцу), сагласност образовно-васпитне
установе у којој је кандидат запослен за обављање послова у
другој образовно-васпитној установи, лекарско уверење о одговарајућој здравственој способности, доказ о неосуђиваности из
полицијске управе, доказ о паренталној способности од стране Службе за социјалну заштиту. Пријаве слати или доставити
на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за радни однос“. Рок
за пријављивање је до 15.01.2015. године. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Све додатне информације и обавештења могу се добити у просторијама школе или
на горенаведени број телефона, у времену од 12,00 до 14,00
часова - понедељком, средом и петком.

ЛЕСКОВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР КРСТИЋ - ТОЗА“
16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427-152

Оглас објављен 26.11.2014. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

НИШ
ОШ „СВЕТИ САВА“

18227 Суботинац, Рударска бб
тел. 018/877-651

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(високо образовање стечено на студијама другог степена дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у скла-
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ду 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), за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога или психолога; дозвола за рад (лиценца) за наставника, педагога или психолога; најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; обука и положен испит за
директора установе (с обзиром да програм обуке за директора
школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису
донети, изабрани кандидат биће у обавези да савлада обуку и
положи испит за директора на начин и у року који пропише
министар); психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографске
податке, односно радну биографију; оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију
уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу;
потврду о раду у области образовања; доказ о обуци и положеном испиту за директора установе; уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија - нови образац са холограмом); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (не старије од 6 месеци). Директору школе мирује
радни однос за време првог изборног мандата на радном месту
са ког је изабран. Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“

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

Наставник енглеског језика

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

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају услове предвиђене
чл. 8, 120 и 121 став 9 и 10 и чл. 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13); одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика); мастер професор језика и
књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил енглески језик и књижевност). Кандидати треба да
имају држављанство Републике Србије; психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ
подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду);
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној
дужности). У складу са чл. 8 ст. 4 Закона о основама система
образовања и васпитања наставник мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
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у складу са Европским системом преноса бодова. Програм стицања образовања из става 4 члана 8 горенаведеног Закона
реализује високошколска установа у оквиру акредитивног студијског програма или као програм образовања током читавог
живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање. У складу са чл. 121 ст. 10 Закона о основама система
образовања и васпитања, наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 ст. 4 горенаведеног Закона. Послове наставника
енглеског језика може да обавља лице само уз испуњеност
услова за рад прописаних чл. 122 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс поднети: краћу
биографију и доказе о испуњености услова (оригинал, препис
или фотокопију оверену од стране надлежног органа, следећих
докумената): извод из матичне књиге рођених (искључиво на
новом обрасцу са холограмом, без обзира на датум издавања);
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); диплому о
стеченом одговарајућем образовању; ако је кандидат положио
стручни испит или испит за лиценцу, уверење о истом; доказ да
има ли да се сматра да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о
основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања о избору наставника, директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник српског језика и књижевности

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

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају услове предвиђене
чл. 8, 120 и 121 став 9 и 10 и чл. 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13); одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и Правиллником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама: професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор,
односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним
језиком; професор српског језика и књижевности; професор
српске књижевности и језика; професор српске књижевности и
језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима; дипломирани филолог за српски
језик и књижевност; професор југословенске књижевности и
српског језика; мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и Српска књижевност); мастер
професор језика и књижевности (србиста) (студијски програм
Српска филологија: српски језик и лингвистика); мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски програми: Српска књижевност, Српска књижевност и језик); мастер филолог
(студијски програм Филологија, модули: Српски језик и Српски
језик и компаративна књижевност); мастер филолог (студијски
програм Српски језик и књижевност). Кандидати треба да имају
држављанство Републике Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
Бесплатна публикација о запошљавању

у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности).
У складу са чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања
и васпитања наставник мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Програм стицања
образовања из става 4 члана 8 горенаведеног Закона реализује
високошколска установа у оквиру акредитивног студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у
складу са прописима којима се уређује високо образовање. У
складу са чл. 121 ст. 10 Закона о основама система образовања
и васпитања, наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл.
8 ст. 4 горенаведеног Закона. Послове наставника српског језика и књижевности може да обавља лице само уз испуњеност
услова за рад прописаних чл. 122 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс поднети: краћу
биографију и доказе о испуњености услова (оригинал, препис
или фотокопију оверену од стране надлежног органа, следећих
докумената): извод из матичне књиге рођених (искључиво на
новом обрасцу са холограмом, без обзира на датум издавања);
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); диплому о
стеченом одговарајућем образовању; ако је кандидат положио
стручни испит или испит за лиценцу, уверење о истом; доказ да
има или да се сматра да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о
основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања о избору наставника, директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ“
18252 Мерошина

Професор музичког васпитања

за 7 часова недељне наставне норме, на одређено
време до повратка запослене са функције помоћника
директора

УСЛОВИ: испуњеност услова из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и звања према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи: академски музичар; дипломирани музичар - музички
педагог; дипломирани музички педагог; дипломирани музичар
- композитор; дипломирани композитор; дипломирани музичар
- диригент; дипломирани музичар - музиколог; дипломирани
музиколог; наставник музичке културе; дипломирани диригент;
дипломирани музичар - акордеониста; дипломирани музичар гитариста; дипломирани музичар - соло певач; дипломирани
професор солфеђа и музичке културе; дипломирани етномузиколог; дипломирани музичар - пијаниста; дипломирани музичар
- чембалиста; дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани
музичар - харфиста; дипломирани музичар - перкусиониста;
дипломирани музичар - виолиниста; дипломирани музичар виолиста; дипломирани музичар - виолончелиста; дипломирани музичар - контрабасиста; дипломирани музичар - флаутиста;
дипломирани музичар - обоиста; дипломирани музичар - кларинетиста; дипломирани музичар - фаготиста; дипломирани музичар - хорниста; дипломирани музичар - трубач; дипломирани
музичар - тромбониста; дипломирани музичар - тубиста; професор црквене музике и појања; дипломирани музичар - саксофониста. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење да кандидат није под истрагом и уверење да није
осуђиван.
24.12.2014. | Број 601 |
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Професор географије

за 12 часова недељне наставне норме, на одређено
време до повратка радника са места помоћника
директора

УСЛОВИ: испуњеност услова из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и звања према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи:
професор географије; дипломирани географ; професор географије и историје; дипломирани географ - просторни планер.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да
кандидат није под истрагом и уверење да није осуђиван.

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка радника са места
помоћника директора

УСЛОВИ: испуњеност услова из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и звања према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи:
професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; 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 сходно члану 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да кандидат није под истрагом и уверење да није
осуђиван, потврду високошколске установе у складу са чл. 8 ст.
4 Закона о основама система образовања и васпитања.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ШУМАТОВАЦ“
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-793

Конкурс објављен 12.11.2014. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: наставник
српског језика и књижевности, са 53,33% радног времена, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“
18000 Ниш, Књажевачка 156
тел. 018/570-829

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013): одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године за наставника основне школе, педагога или психолога;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење доставља кандидат који одлуком
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Школског одбора буде изабран за директора, а пре закључења
уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
школа); држављанство Републике Србије; знање српског језика; дозвола за рад наставника, педагога или психолога; обука и
положен испит за директора установе (изабрани кандидат који
нема положен испит за директора, дужан је да исти положи у
року од годину дана од дана ступања на дужност); најмање 5
година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат уз пријаву
треба да достави: извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству РС (не старије од 6 месеци); оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника основне школе, педагога или психолога;
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу за рад наставника,
педагога или психолога за рад у школи; доказ о знању српског
језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); потврду о радном стажу у области образовања и
васпитања; радну биографију; оквирни план рада за време мандата. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве са свим доказима
о испуњености услова конкурса доставити лично или поштом,
на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“.
Непотпуне, неисправне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015
www.pmf.ni.аc.rs

Објављује конкурс за избор сарадника:
I На Департману за рачунарске науке:

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Рачунарске науке
на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: мастер информатичар, студент докторских академских студија - рачунарске науке.
II На Департману за физику:

Сарадник у звање асистента за групу
методичких предмета
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија из физике.
III На Департману за биологију и екологију:

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Експериментална биологија и
биотехнологија
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија биологије.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Кандидати подносе: пријаву, биографију, доказ да су студенти
докторских студија, списак научних радова, као и саме радове,
уколико их имају.

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

Наука и образовање

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник енглеског језика

за 66% норме, за рад у издвојеном одељењу у Долову,
Сашу и Липици, на одређено време до добијања
сагласности о пријему радника на неодређено време

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

ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
36321 Црквине
тел. 020/5723-020

Наставник разредне наставе

на одређено време до 25.02.2014. године

Наставник српског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања

УСЛОВИ: 1. VII/1 степен стручне спреме, односно одговарајуће
високо образовање - мастер академске студије, специјалистичке
академске 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 у складу са чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), лице из става 2 и 3 овог
члана 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, а у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи, да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13); 2. да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
Бесплатна публикација о запошљавању

120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на
ком се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидати су обавезни да доставе доказ о испуњености услова:
доказ о стеченом образовању - оверена фотокопија, уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и
извод из матичне књиге рођених. Доказ из тач. 2 и 3 конкурса
- доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс уз доказ о испуњености
услова за заснивање радног односа предати у просторијама
школе или поштом, на адресу школе.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар, 28. новембра
тел. 020/318-198

Наставник географије

на одређено време, са 25% радног времена

Наставник енглеског језика

на одређено време, са 72% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања, одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и врсту стручне спреме
према Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника
и стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 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 кандидат треба да приложи следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми
или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
потврду или уверење од високошколске установе да је кандидат у току студија или након дипломирања положио испит из
педагогије и психологије или оверену фотокопију уверења да
је кандидат положио стручни испит, односно испит за лиценцу.
Ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском
језику, потврду или уверење да је положио испит из српског
језика са методиком по програму одговарајуће високошколске
установе, уверење да лице није осуђивано - прибавља школа,
лекарско уверење се подноси пре закључења уговора. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве на конкурс уз потребну документацију и краћу биографију, заинтересовани кандидати могу доставити лично или
поштом на адресу школе.

ОШ „СЕЛАКОВАЦ“

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

Наставник ликовне културе

са 80% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове на основу члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да
поседује одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
24.12.2014. | Број 601 |
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и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, потврду да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности из члана 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на број телефона: 020/5335-200.

оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци), потврду о радном стажу, односно оверену
фотокопију радне књижице и радну биографију. Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду, док уверење
о некажњавању прибавља школа. Рок за пријављивање је 15
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

на одређено време до повратка раднице са функције

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

Наставник српског језика

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

Наставник босанског језика

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

УСЛОВИ: услови предвиђени чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидат
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, сходно члану 8 став 4 горенаведеног
Закона. Уз пријаву на конкурс доставити следећа документа:
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима - лекарско уверење прилаже сам кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавиће школа по службеној дужности. Пријаве слати
на адресу школе.

ОШ „ЈАН КОЛАР“

21425 Селенча, Вајанског 1
тел. 021/774-015

Наставник српског језика као нематерњег
језика

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
предвиђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и
посебне услове прописне у чл. 8, 120 и 121 став 7 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/2013) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012). Уз пријаву
на конкурс доставити следећа документа: доказ о одговарајућој
стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; доказ
о знању словачког језика у складу са чланом 121 став 7 Закона
о основама система образовања и васпитања. Доказ о неосуђиваности прибавља школа пре закључења уговора о раду, а изабрани кандидат доставља уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима - пре
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

21467 Савино Село, Маршала Тита 55

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013) за наставника основне школе општег типа,
педагога и психолога, дозвола за рад - лиценца за наставника,
психолога или педагога, обука и положен испит за директора
и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
као и услови из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013). Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе, уверење о положеном стручном испиту
- лиценци, уверење о положеном испиту за директора школе,
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ОШ „ЈАН КОЛАР“

21425 Селенча, Вајанског 1
тел. 021/774-015

Наставник немачког језика

на одређено време, за 89% радног времена

Наставник математике

на одређено време, за 160% радног времена

Наставник физике

на одређено време, за 60% радног времена

Наставник физичког васпитања

на одређено време, за 20% радног времена

Наставник енглеског језика у нижим разредима
на одређено време, за 49% радног времена

Наставник информатике

на одређено време, за 40% радног времена

Наставник српског као нематерњег језика
на одређено време, за 38% радног времена

Наставник ромског језика са елементима
националне културе
на одређено време, за 20% радног времена

Педагошки асистент
на одређено време

Дефектолог

на одређено време

Наставник разредне наставе у продуженом
боравку
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
предвиђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и
посебне услове прописне у чл. 8, 120 и 121 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/2013) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећа документа:
доказ о одговарајућој стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; доказ о знању словачког језика у складу
са чланом 121 став 7 Закона о основама система образовања
и васпитања, а код педагошког асистента и доказ о завршеном
најмање уводном модулу обуке за педагошког асистента, по
програму обуке коју организује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја. Доказ о неосуђиваности прибавља школа
пре закључења уговора о раду, а изабрани кандидат доставља
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима - пре закључења уговора о раду.
Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Рок за пријављивање је 15 дана.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

21400 Бачка Паланка, Скојевска 1/а
тел. 021/750-574

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/11 и 55/13): држављанство
Републике Србије; одговарајуће високо образовање за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога:
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису које уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005; да има дозволу за рад - да
поседује лиценцу, односно положен стручни испит за наставника, стручног сарадника или психолога; најмање пет година
рада у установи након стеченог одговарајућег образовања на
пословима из области образовања и васпитања; обука и положен испит за директора установе (програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за директора школе
нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да 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); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Директор се бира на период од четири
године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
биографске податке, извод из матичне књиге рођених, диплому о стеченом одговарајућем високом образовању, уверење о
положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога, потврду о радном искуству (најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, са подацима о пословима и
задацима које је обављао), уверење о држављанству. лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима. Горенаведена документа морају
бити у оригиналу или оверене фотокопије. Наведена документа
не смеју бити старија од 6 месеци, осим за кандидате који се већ
налазе у радном односу у образовним установама на пословима
образовања и васпитања и већ имају поменуту документацију.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу школе. Све ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на бројеве телефона: 021/750-574 и 064/2411-046.

Унапредите своје пословање
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„АНЂЕО ЧУВАР“

21000 Нови Сад, Камењар III бр. 7
тел. 021/451-541
е-mail: аleksandar.roganovic@аndjeocuvar.com

Васпитач - приправник

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: Предност при запошљавању имаће кандидати који
поседују лиценцу за рад са децом предшколског узраста и који
имају лиценцу знања енглеског језика. Конкурс је отворен до
15.01.2015. године. Пријаве на конкурс са радном биографијом
слати на е-mail: аleksandar.roganovic@аndjeocuvar.com или
поштом на горенаведену адресу. Примљену документацију не
враћамо.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“
21000 Нови Сад, Камењар III бр. 7
тел. 021/451-541

Професор немачког језика
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: Услов за пријем у радни однос је диплома о стеченом
високом образовању - професор немачког језика, као и лиценца знања енглеског језика. Конкурс је отворен до 15.01.2015.
године.
Пријаве на конкурс са радном биографијом слати на е-mail:
аleksandar.roganovic@аndjeocuvar.com или поштом на адресу
школе. Примљену документацију не враћамо.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Расписује конкурс за избор у звање и на радно место за
следеће уже научне области:

1. Наставник за избор у звање редовног
профеосора за ужу научну област Интерна
медицина (Хематологија)
радно време краће од пуног (15 сати)

2. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Дерматовенерологија

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)
3 извршиоца

3. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Радиологија
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)

6. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Микробиологија са имунологијом

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)

7. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Епидемиологија

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)

8. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Физикална
медицина и рехабилитација
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)

9. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Физиологија

на одређено време 5 година, пуно радно време (40 сати)

10. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Стоматологија
(Стоматолошка протетика)
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (39 сати)

11. Наставник за избор у звање доцента или
ванредног професора за ужу научну област
Интерна медицина (Кардиологија)
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)

12. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хирургија са анестезиологијом
(Анестезија са реанимацијом)
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)

13. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хирургија са анестезиологијом
(Кардиохирургија)
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)

14. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Патолошка анатомија
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)

15. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Психијатрија са медицинском
психологијом
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)

4. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Гинекологија
и опстетриција

16. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Дерматовенерологија

5. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Ургентна
медицина

17. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Гинекологија и опстетриција

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)
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на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)
2 извршиоца

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

Наука и образовање

18. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Интерна медицина
(Гастроентерологија)

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)

19. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Онкологија
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)

31. Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Анатомија

на одређено време 3 године, пуно радно време (40 сати)

32. Сарадник за избор у звање асистента за
ужу научну област Стоматологија (Орална
хирургија)
на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (4 сата)

20. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Интерна медицина
(Трансфузиологија)

33. Сарадник за избор у звање асистента за
ужу научну област Стоматологија (Дечја и
превентивна стоматологија)

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)

на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (39 сати)

21. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Фармакологија са
токсикологијом и клиничком фармакологијом

34. Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Фармација (Фармакогнозија са
фитотерапијом)

на одређено време 5 година, пуно радно време (40 сати)

на одређено време 3 године, пуно радно време (40 сати)

22. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Здравствена нега

35. Сарадник у настави за ужу научну област
Ургентна медицина

23. Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Стоматологија (Ортопедија
вилица)

36. Сарадник у настави за ужу научну област
Инфективне болести

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)
2 извршиоца

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (39 сати)

24. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Стоматологија (Болести зуба и
ендодонција)

на одређено време 5 година, пуно радно време (40 сати)

25. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Фармација (Фармакогнозија са
фитотерапијом)

на одређено време 5 година, пуно радно време (40 сати)

26. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Интерна медицина
(Хематологија)

на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (15 сати)

27. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Интерна медицина
(Кардиологија)

на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (15 сати)

28. Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Хистологија и ембриологија
на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (15 сати)

29. Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Дерматовенерологија
на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (15 сати)

30. Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Хигијена
на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (15 сати)

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време 1 година, радно време краће од
пуног (15 сати)
2 извршиоца

на одређено време 1 година, радно време краће од
пуног (15 сати)
2 извршиоца

УСЛОВИ: За радно место под бр. 1: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора медицинских наука. Остали услови
утврђени су чланом 64 став 9 Закона о високом образовању,
Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим
условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радна места под бр. 2-9: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора медицинских наука. Остали услови
утврђени су чланом 64 став 7 Закона о високом образовању,
Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим
условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радно место под бр. 10: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора медицинских наука - стоматологија.
Остали услови утврђени су чланом 64 став 7 Закона о високом
образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом
Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника
и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радно место под бр. 11: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора медицинских наука. Остали услови
утврђени су чланом 64 став 7 или 5 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о
ближим условима за избор у звање наставника Универзитета
у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
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УСЛОВИ: За радно место под бр. 12-22: VIII степен стручне
спреме, научни степен доктора медицинских наука. Остали
услови утврђени су чланом 64 став 5 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о
ближим условима за избор у звање наставника Универзитета
у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета
у Новом Саду.

УСЛОВИ: За радно место под бр. 23 и 24: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора медицинских наука - стоматологија. Остали услови утврђени су чланом 64 став 5 Закона
о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду,
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета
у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом
Саду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе о испуњености услова из конкурса - оверене копије диплома, за клиничке предмете - доказ о радном односу у здравственој установи
која је наставна база Медицинског факултета, списак радова и
публикација (у два примерка), оригинал или фотокопије радова
и публикација, доказе о њиховом објављивању, доказе о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности.
Доказ о некажњавању прибавиће Медицински факултет службеним путем. Пријаве са документацијом подносе се писарници
Медицинског факултета у Новом Саду, Хајдук Вељкова 3, Нови
Сад, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања.

УСЛОВИ: За радно место под бр. 25: VIII степен стручне спреме,
научни степен доктора медицинских наука - фармација. Остали
услови утврђени су чланом 64 став 5 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о
ближим условима за избор у звање наставника Универзитета
у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радна места под бр. 26-31: VII/1 степен стручне
спреме, завршен медицински факултет, студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за наставни рад или магистар наука из научне области за коју се бира,
коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови
утврђени су чланом 72 Закона о високом образовању, Статутом
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета
у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом
Саду.
УСЛОВИ: За радна места под бр. 32 и 33: VII/1 степен стручне
спреме, завршен медицински факултет (одсек стоматологије)
или стоматолошки факултет, студент докторских студија који
је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за наставни рад или
магистар наука из научне области за коју се бира, коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови утврђени
су чланом 72 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом
Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника
и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радно место под бр. 34: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет (одсек фармације) или фармацеутски факултет, студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом
најмање осам и који показује смисао за наставни рад или магистар наука из научне области за коју се бира, коме је прихваћена
тема докторске дисертације. Остали услови утврђени су чланом 72 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета
у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ: За радна места под бр. 35 и 36: студент мастер академских, специјалистичких академских студија или кандидат
са завршеним интегрисаним академским студијама медицине
који је студије првог степена, односно интегрисане академске
студије завршио са просечном оценом најмање осам. Остали
услови утврђени су чланом 71 Закона о високом образовању,
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Посебан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке наставне
предмете подносе доказ да су у радном односу у здравственој
установи која је наставна база Факултета.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

26230 Омољица, Трг Светог Саве 3

Васпитач

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013), стечено 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
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или више образовање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следеће доказе: доказ о поседовању одговарајуће стручне
спреме (оверена фотокопија дипломе), уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Доказ да изабрани кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању по службеној дужности прибавља школа. У поступку одлучивања о избору васпитача и наставника,
директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
у року од осам дана од дана истека рока за подношење пријава.
Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. О датуму и месту провере изабрани кандидати биће обавештени по истеку рока за подношење
пријава. Пријаве са кратком биографијом и доказима о испуњаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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вању услова конкурса подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве достављати на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ВЕЉКОВИЋ“

26354 Добрица, Светог Саве 408
тел. 013/658-009

Спремач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају следеће услове: I степен стручне спреме, психичка, физичка и и здравствена способност за рад; да кандидат испуњава
услове утврђене чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/2011 и 55/2013); држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања - прибавља школа, доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Потписану
пријаву на конкурс са пратећом документацијом (оригинали или
оверене фотокопије, не старије од 6 месеци), кандидати треба
да доставе у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу
школе. Ближе информације могу се добити на број телефона:
013/658-009. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“
26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник здравствене неге

на одређено време, замена одсутног радника

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа:
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; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад, кандидати морају да испуне и посебан услов у смислу одговарајућег образовања: 1. специјалиста струковна медицинска
сестра; 2. дипломирана медицинска сестра; 3. виша медицинска
сестра; 4. струковна медицинска сестра; 5. мастер медицинска
сестра; 6. дипломирани психолог; 7. дипломирани дефектолог;
8. дипломирани педагог; 9. дипломирани специјални педагог;
10. професор педагогије; 11. виша медицинска сестра општег
смера; 12. виша медицинска сестра интернистичког смера; 13.
виша медицинска сестра хируршког смера; 14. виши медицински техничар. Лице из ове тачке (6-10) треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и
социјална заштита, а лице из алинеје девете до дванаесте треба да има и стечено образовање на вишој медицинској школи.
Уз пријаву кандидати подносе доказр о одговарајућем образовању и држављанству, док се доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности подноси пре закључења
уговора о раду. Доказ из тачке 2 услова - прибавља школа пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом
слати искључиво на адресу школе.
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ПИРОТ
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник за избор у звање наставника страног
језика за ужу научну област Страни језик Енглески језик
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидати који се пријављују на конкурс поред
општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
44/10 и др.), Статутом школе и Правилника о условима и начину
и поступку избора у звања наставника и сарадника бр. 612/2013
од 10.12.2012. године, у складу са препорукама Националног
савета. Услови за избор кандидата у звање наставник страног језика: одговарајуће високо образовање, основне академске студије, способност за наставни рад (педагошко искуство),
објављени стручни радови у одговарајућој области (најмање
два рада), најмање три године радног искуства. Способност
за наставни рад се установљава на основу резултата које је
кандидат показао као наставник у раду, дефинисани чланом
9 Правилника о условима, начину и поступку избора у звања
наставника и сарадника бр. 612/2013 у складу са препорукама
Националног савета. Стицање наставног звања заснива се на
остварљивим и мерљивим резултатима целокупног рада појединца у бар два елемента доприноса развоју наставе и других делатности високошколске установе и доприноса локалној
заједници из чл. 20 Правилника о условима, начину и поступку
избора у звања наставника и сарадника школе бр. 612/2012.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу
биографију са свим битним подацима: установа или предузеће
где је кандидат тренутно запослен и професионални статус;
година уписа и завршетка високог образовања, (универзитет,
факултет, година уписа, научна област, година одбране и стечено научно звање), кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења
и звање): списак радова и сами радови; податке: о наставном
раду, стручном и професионалном доприносу; о ангажовању у
развоју наставе и других делатности високошколске установе
и доприносу локалној и широј заједници; доказе надлежних
органа поводом чињенице да кандидат није правноснажном
пресудом осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана
објављивања, Високој школи струковних студија за образовање
васпитача, Пирот, Ћирила и Методија 29. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
18300 Пирот, Занатлијска бб

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, са 16 часова недељне норме

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у члану 24 Закона
о раду и члану 120 Закона о основама система образовања и
васпитања, потребно је да кандидат има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати треба да испуњавају и посебне услове
из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних
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сарадника у основној школи: професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик),
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил енглески језик), дипломирани филолог
англиста - мастер. Пријава са доказима о испуњавању услова
подноси се на адресу школе или у просторијама секретаријата
школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву кандидати подносе: оверен препис дипломе (фотокопија) о завршеном школовању, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.

ПОЖ АРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
12000 Пожаревац, Симе Симића 1

Наставник психологије

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

Наставник рачунарства и информатике

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

Шеф рачуноводства

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у наведеном занимању у
складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у гимназији - за наставнике, а за шефа
рачуноводства - VI степен, економиста или VII степен, дипл.
економиста, са познавањем рада у школи; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад у школи;
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. Кандидат уз пријаву прилаже следеће доказе: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, наставници - доказе о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и и 6 бодова праксе у установи или доказ о положеним
испитима у току студија из педагогије и психологије, тј. доказ
о положеном стручном, односно испиту за лиценцу и доказе о
положеним испитима који се траже према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника у гимназији. Изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду прилаже лекарско уверење, а
уверење о неосуђиваности за кривична дела прописана законом - прибавља школа, само за изабране кандидате. Пријаве са
потребном документацијом о испуњености услова подносе се
лично или поштом, на горенаведену адресу. Неблаговремена
и непотпуна документација неће се узети у разматрање. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

12000 Пожаревац, Моравска 2
тел/факс: 012/223-375

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

Наставник биологије

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

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање из члана
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) - што значи да треба да поседује одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке
академске 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 предвиђају да лице из става 2 члана 8
Закона 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, а наставник, васпитач и стручни сарадник који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се
да има образовање из члана 8 став 4 Закона, као и услове у
погледу степена и врсте образовања прописане Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012 и 15/2013); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, кандидати треба да доставе 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 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 - 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 о положеном
испиту за лиценцу. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима и децом доставља се пре
закључења уговора о раду, док уверење из казнене евиденције
прибавља школа по службеној дужности. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Моле се кандидати да
у пријави наведу адресу становања. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања. Пријаве слати, са назнаком: „За конкурс“,
на адресу школе. Ближе информације могу се добити на број
телефона: 012/223-375.
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ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
31330 Прибој, 12. јануар 104
тел. 033/2445-437

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог
степена - 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 (програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за директора школе
нису донети, па ће изабрани кандидат бити у убавези да положи испит за директора, у року од годину дана од дана ступања
на дужноста, тј. од дана доношења подзаконског акта којим се
регулише ова материја); 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 мандатни
период од четири године. Мандат директора тече од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал 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, потврду да имају најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (не старије од шест месеци), уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија), извод из
матичне књиге рођених (не старији од шест месеци, оргинал
или оверена фотокопија), уверење да се код вишег суда 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. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве са доказима о испуњавању
услова подносе се на адресу школе. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
ПРИЈЕПОЉЕ

31300 Пријепоље, Санџачких бригада 2
тел/факс: 033/712-860

Секретар

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

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије
мастер, специјалистичке мастер студије или специјалистичке
Бесплатна публикација о запошљавању

струковне студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење
и 97/2008), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, а у складу са чл.
68 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Уз пријаву
на конкурс приложити: уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију, не старију од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оверену копију дипломе о стеченој стручној
спреми, уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања - прибавља школа, доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности - доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
31305 Бродарево, Пионирска бб

Наставник физике (матична школа)

на одређено време, са 80% радног времена, до краја
школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу
са чланом 8 и да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе тражена документа (не старија од 6 месеци, изузев
доказа о одговарајућем образовању), у оригиналу или оверене копије, лично или препорученом поштом, на горенаведену
адресу.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55
тел. 027/323-573

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе могу да се
пријаве кандидати који испуњавају следеће услове прописане
одредбама чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања: поседовање држављанства Републике Србије; поседовање одговарајућег високог образовања (стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године) за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога или психолога; поседовање
дозволе за рад (лиценце); положен испит за директора установе; поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених (не старије
од 6 месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверен препис/фотокопију уверења о положеном
стручном испиту/лиценца, потврду о има најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, преглед кретања у служби са биографским подацима. Лекарско уверење
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доставиће само изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду. Потврду да кандидат није осуђиван прибавиће школа.
У разматрање ће се узети пријаве кандидата који не приложе
доказ да су положили испит за директора установе, с обзиром
да надлежно министарство није донело подзаконски акт о полагању испита за директора. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

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

Наставник физике

за 12 сати недељно (30% радног времена), на одређено
време, најдуже до повратка запосленог са функције
директора на коју је изабран

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос по овом
конкурсу може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: 1. одговарајуће образовање; 2.
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; 4. држављанство
Републике Србије - уверење о држављанству, не старије од 6
месеци. Докази о испуњености услова под тач. 1 и 4 подносе се
уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова под тач.
2 - пре закључења уговора о раду, док школа прибавља доказ о
условима под тач. 3. Пријаве слати на адресу школе. Број телефона за додатне информације: 026/392-100. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране. Документа неће бити
враћена кандидатима. Рок за за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА

11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18
тел. 026/311-057

Наставник социологије

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (65% радног времена)

Наставник устава и права грађана

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (25% радног времена)

Наставник француског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (10% радног времена)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије, да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву и кратку биографију кандидат подноси:
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал
или оверена фотокопија), уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду), уверење
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о неосуђиваности (прибавља школа), фотокопију сведочанства
о завршеној средњој школи из ког је видљиво да је кандидат
стекао образовање на језику на ком се изводи настава у школи
- српски језик. Документа не смеју бити старија од 6 месеци. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИЈА РАКИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Церовац
тел. 026/383-053

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („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 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава услове
за наставника основне школе, за педагога и психолога, дозвола
за рад (лиценца) и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; обуку и положен испит за
директора установе (изабрани кандидат биће у обавези да у
законском року положи испит за директора након што министар
просвете, науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт
о полагању испита за директора школе); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
(дозвола за рад); потврду о раду у области образовања; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених;
оквирни план рада за време мандата; лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима које није старије од шест месеци - подноси се пре
закључивања уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за горенаведена кривична дела
- прибавља школа. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања. Пријаве на конкурс могу се слати поштом,
са назнаком: „Конкурс за директора школе“ или лично предати у секретаријату школе. Информације у вези са конкурсом
могу се добити од секретара школе, на број телефона: 026/383053. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Одлука се доноси у року од 30 дана од дана истека рока за
пријем пријава на конкурс за избор директора. Документација
кандидата се не враћа.

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

Наука и образовање

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

Наставник техничког и информатичког
образовања

за 16 сати недељно (40% радног времена), на одређено
време, најдуже до повратка запосленог са функције
директора на коју је изабран

УСЛОВИ: У радни однос по овом конкурсу може да буде
примљено лице под условима прописаним законом, и ако има:
1. одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије - уверење о држављанству да није старије од 6 месеци. Докази о
испуњености услова под тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова под тач. 2 пре закључења
уговора о раду, док школа прибавља доказ о условима под тач.
3. Пријаве слати на адресу школе. Број телефона за додатне
информације: 026/392-100. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Документа неће бити враћена кандидатима. Рок за за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“.

СУБОТИЦА
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Расписује конкурс за избор у звање и
заснивање радног односа:

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

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да испуњава и услове утврђене Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Правилником о условима, начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника и Статутом Високе техничке школе струковних
студија у Суботици. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, као и о академском
звању магистра/специјалиста, списак радова као и саме радове
(на захтев Комисије), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и доказ да није осуђиван (прибавља се у
МУП-у). Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса
доставити секретаријату школе, на адресу школе, у року од 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА
24000 Суботица, Банијска 67
тел. 024/547-870

Расписује конкурс за избор у звање и
заснивање радног односа:

Сарадник у настави за научну област
Технолошко инжењерство, ужа научна област
Прехрамбена технологија
са 30% радног времена, на одређено време од једне
године

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен технолошки
факултет, дипломирани инжењер прехрамбене технологије,
студент дипломских академских или специјалистичких студија,
који је студије првог степена завршио са просечном оценом
најмање осам. Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа сарадника и наставника и Статутом школе, у складу са којима ће бити извршен избор између
пријављених кандидата.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није под
истрагом - документа у оригиналу или у овереном препису и
не старија од шест месеци) достављају се на адресу: Висока
школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у
Суботици, 24000 Суботица, Банијска 67. Сву конкурсну документацију, као доказе о испуњености услова, доставити и у електронској форми (на компакт диску - CD). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ШАБАЦ
ОШ „ЖИКА ПОПОВИЋ“

15225 Владимирци, Светог Саве бб

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће
високо образовање за наставника, педагога и психолога, а према члану 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да поседује лиценцу,
односно положен стручни испит за наставника, педагога или
психолога; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених на прописаном
обрасцу са холограмом (не старији од 6 месеци), оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченој високој стручној
спреми, оверену фотокопију лиценце или уверења о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога,
потврду послодавца о најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог високог
образовања, доказ да против лица није покренута истрага, нити
је подигнута оптужница код надлежног суда (не старије од 6
месеци), радну биографију и оквирни план рада за време мандата. 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. Уверење о положеном испиту за директора
се не прилаже, с обзиром да министарство надлежно за послове просвете није организовало полагање наведеног испита, па
пријава која не буде садржала наведени доказ неће се сматрати непотпуном, али је кандидат који буде изабран дужан да
га положи у законском року. Пријаве са потребним документима доставити на адресу школе или лично, у року од 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком:
„Пријава на конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе или на број телефона: 015/513-134.
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УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
„МИОДРАГ В. МАТИЋ“

Бајина Башта, Вука Караџића 32
тел. 031/865-665
e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика

31000 Ужице, Драгише Лапчевића 1
тел. 031/563-692

на одређено време до 12 месеци, могућност заснивања
радног односа на неодређено време

Директор

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик, мастер филолог за немачки језик, без обзира на радно искуство. Конкурс
је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу радне биографије да доставе мејлом или да се јаве на
горенаведени број телефона, лицу за контакт: Радовану Гавриловићу.

на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога; дозволу за
рад; обуку и положен испит за директора установе; најмање
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Чланом 8
став 2 наведеног Закона предвиђено је да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
образовање: на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису које уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године; на основним
студијама у трајању од 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; да има дозволу за
рад; обуку и положен испит за избор директора установе; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/13);
држављанство РС.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи биографске податке и податке о кретању у служби или радном односу,
кандидат за директора школе подноси: оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству издатог у претходних 6
месеци; оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се
доказује да има одговарајуће образовање; оригинал или оверену фотокопију лиценце, односно уверења о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога; оригинал
или оверену фотокопију потврде да има најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврда мора да садржи:
назив послодавца, делатност којом се бави, радно место на које
је кандидат био распоређен и време трајања рада из области
образовања и васпитања, да буде потписана, оверена печатом послодавца који издаје потврду); доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси се пре закључивања уговора
о раду, и то у оригиналу или у овереној фотокопији, издат у
последњих 6 месеци; доказ да испуњава услов из члана 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, а који се односи на неосуђиваност за кривична дела наведена у тој одредби закона - прибавља школа. Директор се бира
на период од 4 године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће
се узимати у обзир. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ВАЉЕВО
ОШ „ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ“
14202 Рајковић
тел. 014/68-469

Наставник енглеског језика

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

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013); да имају одговарајућу стручну спрему према важећем Правилнику о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013). Кандидати уз пријаву треба да
доставе: диплому о стеченом образовању (оригинал или оверена копија), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена копија), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија).

В РА Њ Е
ОШ „ДИТУРИА“

Црнотинце, 17523 Прешево
тел. 064/8930-610

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о
држављанству), оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис - фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду
о радном искуству, преглед кретања у служби са биографским
подацима - необавезно, лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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не старије од шест месеци. У школи се изводи настава на албанском језику. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и на број телефона: 064/8930-610.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
17500 Врање, Француска бб
тел. 017/404-220, 411-623

Наставник српског језика

са 88,88% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са функције директора школе

Наставник српског језика

са 50% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог са функције помоћника директора, а
најдуже до 31.08.2015. године

Наставник техничко-информатичког
образовања

на одређено време до повратка одсутног запосленог са
дужег боловања

УСЛОВИ: Општи услови прописани законом и услови одређени
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1.
одговарајуће образовање (утврђено чл. 8 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи); 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. 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; 4. држављанство Републике Србије; 5. познавање
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву обавезно подноси: доказ о
испуњености услова из тачке 1, односно да има одговарајуће
образовање (оверена фотокопија дипломе или уверења о
дипломирању), са образовањем из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стеченим у току студија или након
дипломирања (што се доказује уверењем или фотокопијом
индекса о положеним испитима из педагогије и психологије или
доказом о положеном испиту за лиценцу) и доказ из тачке 4
(оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених). Кандидат уз пријаву може
да поднесе и уверење из тачке 3 (не старије од 6 месеци), а у
супротном исто прибавља школа. Доказ из тачке 2 (лекарско
уверење) - изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 5 - кандидат доставља само уколико
није стекао одговарајуће образовање на српском језику. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа, као и са обавезним контакт
телефоном, слати на адресу школе. Неблаговремено поднете
пријаве и пријаве без потребне тражене документације неће
се разматрати. Ближе информације о огласу могу се добити на
бројеве телефона: 017/404-220 и 411-623.

ВРШАЦ
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ“
26300 Вршац, Архитекте Брашована 1
тел. 013/805-058
тел/факс: 013/807-589

Наставник енглеског језика

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

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 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису које је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године, у складу са чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11,
55/13): професор, односно дипл. филолог за енглески језик и
књижевност, мастер филолог (англистика), мастер професор
језика и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил енглески језик и књижевност). Кандидат који
је стекао образовање по прописима који уређују високо образовање почев од 10.09.2005. године дужан је да достави потврду уверење да ли се ради о студијама првог или другог степена, са
своје високошколске установе, да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. 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 (оверену копију
уверења доставити уз конкурсну документацију). Кандидат који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио испит за лиценцу сматра се да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30+6 бодова у складу са Европским системом преноса
бодова (доказ о томе прилаже се уз конкурсну документацију
у виду оверене копије потврде или уверења, односно обавештења када је лиценца у питању).
ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на конкурс, фотокопија дипломе - оверена, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, подноси кандидат који
буде изабран, а пре закључења уговора о раду. Уверење да
кандидат није осуђиван у складу са законом - прибавља школа
по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Сва уверења,
осим новог обрасца извода из матичне књиге рођених са холограмом и копије дипломе, не смеју бити старија од 6 месеци и
документа морају бити у оригиналу или у овереним фотокопијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“ - лично или препорученом поштом.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБА НЕШИЋ“

19000 Зајечар, Доситејева 2

Наставник грађанског васпитања

на одређено време, са 15% радног времена

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник музичке културе

на одређено време, са 75% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће
образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система
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Наука и образовање

образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
- на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске, студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и
44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем. Лице из ст. 2
и 3 овог члана мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; да 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; да испуњава и друге
услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у установи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да уз краћу
биографију доставе: доказ о испуњености услова у погледу
стручне спреме; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; доказе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи. Уверење о здравственој способности кандидат подноси пре закључења уговора о раду, а доказ
да кандидат није осуђиван за наведена кривична дела - прибавља школа. Проверу психофизичких способности кандидата
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања. У пријави кандидат треба да наведе тачну адресу на којој живи, број фиксног и мобилног телефона. Пријаве
достављати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11
тел. 030/463-335

Наставник техничког и информатичког
образовања

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање,
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), а у складу са чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидат уз молбу прилаже:
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију) - не старије од 6 месеци, извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију) - не старије
од 6 месеци, уверење да 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, доказ да је кандидат стекао високо
обарзовање на српском језику или је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија), уверење о психичкој, физич-
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кој и здравственој способности за рад са децом (лекарско уверење) - изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - школа прибавља по
службеној дужности. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у обзир. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања.

Наставник изборног предмета информатика и
рачунарство
за 30% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно - васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012
и 15/2013) за наведени предмет, а у складу са чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидат уз молбу прилаже: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију) - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију) - не старије од
6 месеци, уверење да 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, доказ да је кандидат стекао високо
обарзовање на српском језику или је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија), уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом (лекарско уверење) - изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - школа прибавља по
службеној дужности. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у обзир. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања.

ЗРЕЊАНИН
ОШ „МЛАДОСТ“

23262 Томашевац, Трг слободе 8

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Функцију директора може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) за наставника основне школе,
педагога, психолога које је стекло: на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису којим се
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; положен испит за лиценцу; обука и положен
испит за директора школе; најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следеће
доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; доказ о положеном испиту за лиценцу/стручном
испиту; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - оригинал или
оверену фотокопију доставља само изабрани кандидат, у року
од три дана од дана доношења одлуке; доказ да кандидат има
најмање 5 година рада у области образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања - потврда - оригинал
или оверена фотокопија; доказ да није осуђиван - школа прибавља по службеној дужности; извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Оверена фотокопија дипломе која је издата на српском језику приложена као доказ под
тачком 1 сматра се доказом о знању српског језика под тачком
8. Уколико образовање није стечено на српском језику, кандидат треба као доказ да приложи: оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем, вишем или високом образовању на
српском језику или оверену фотокопију потврде о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; оверену фотокопију радне књижице, биографију са кратким прегледом кретања у служби. Фотокопије
приложених докумената морају бити уредно оверене (овера не
старија од шест месеци); с обзиром да Министарство просвете,
науке и технолошког развоја није донело подзаконски акт који
уређује програм обуке у складу са стандардима компетенција
директора, програм испита, начин и поступак полагања испита
за директора установе, пријава која не буде садржала доказ о
испуњавању услова под тачком 3, сматраће се потпуном, а изабрани кандидат имаће обавезу да у законском року, по доношењу подзаконског акта положи испит за директора. Пријаве
са документацијом достављају се на адресу школе, са назнаком:
„Конкурс за избор директора школе“. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона:
023/871-005.

ма, оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент,
оригинални метод и сл.), односно руковођење или учешће у
научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и
више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој области објављених у међународним
или водећим часописима, са рецензијама, већи број научних
радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим
научним скуповима, објављен уџбеник, монографију или оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју научно - наставног подмлатка на факултету, учешће у завршним
радовима на специјалистичким и мастер академским студијама.
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“.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

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

Наставник у сва звања за ужу научну област
Педагошко-дидактичке науке, предмети:
Педагогија са дидактиком и Микропедагогија
са 30% радног времена, на период од пет година, а
редовни професор на неодређено време

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор педагошких наука,
способност за наставни рад, да кандидат има научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама. Услови за звање ванредног професора: доктор педагошких наука, способност за наставни рад, да има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима
или зборницима, са рецензијама, као и више научних радова
од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у
међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент,
оригинални метод, нову сорту и сл.), односно руковођење или
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за
коју се бира и више радова саопштених на међународним или
домаћим научним скуповима. Услови за звање редовног професора: доктор педагошких наука, способност за наставни рад, да
има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама, као и више научних
радова од значаја за развој науке, као и више научних радова
од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у
међународним или водећим домаћим часописима, са рецензија-

Бесплатна публикација о запошљавању

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС
24.12.2014. | Број 601 |
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Наука и образовање

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

ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 509
Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање
Дечанска 8/3, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

МАТЕРИЈАЛНИ ДОДАТАК И РАД НА ЦРНО
Интересује ме да ли могу да се пријавим на евиденцију незапослених, с обзиром да сам оснивач и власник привредног
друштва чији је рачун блокиран дуже од
једне године, а самим тим ја немам никаква примања.
На евиденцију Националне службе за запошљавање могу да се пријаве незапослена
лица, лица која траже промену посла и друга
лица која траже посао. Незапосленим лицем
сматра се особа од 15 до 65 година, односно до
испуњења услова за пензију, способна и одмах
спремна да ради, која није засновала радни однос или на други начин остварила право на рад.
Према овој одредби, а имајући у виду ваш
статус - да сте оснивач и власник привредног
друштва, уколико сте и обавезно осигурани по
неком основу (засновали сте радни однос у истој
фирми или сте регистровани/обављате функцију заступања, представљања или обављате
друге пословне функције), не испуњавате услове да се пријавите на евиденцију НСЗ као незапослено лице.
Међутим, уколико сте заинтересовани за
пружање помоћи у тражењу посла, на евиденцију НСЗ се можете пријавити као лице које тражи промену посла и остварити право на посредовање, информисање и саветовање. Детаљније
информације о условима и начину пријављивања, као и потребној документацији, можете
добити на нашем сајту.
Све горенаведено су опште информације, с
обзиром да немамо увид у потребна документа
како бисмо са сигурношћу могли да говоримо
о вашем статусу. Ради утврђивања конкретног
статуса и одређивања могућности за увођење у
једну од категорија тражилаца посла, саветујемо вам да се обратите надлежној филијали НСЗ.
Била сам корисник новчане накнаде
након затварања фирме, и то у трајању од
годину дана. Од тада је прошло 5 година.
Пронашла сам нови посао, радим и сада,
али ме послодавац није пријавио. Да ли ћу
имати право на материјални додатак, будући да ће ми недостајати две године до
остварења првог услова за пензију?

Бесплатна публикација о запошљавању

Одредбом члана 77 Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености, прописано
је да незапослено лице може поново да оствари
право на новчану накнаду ако поново испуни
све законске услове за стицање права. Један од
услова је да се поново оствари стаж осигурања
од минимално 12 месеци непрекидно или са
прекидима у последњих 18 месеци.
Како наводите да вас послодавац није пријавио, изводимо закључак да немате потребну
дужину стажа осигурања, односно да нисте
пријављени на осигурање, из чега произилази да
немате услове за остваривање права на новчану
накнаду. Како бисте се прецизније информисали
о праву на новчану накнаду, предлажемо да се
обратите запосленима у филијали Националне
службе за запошљавање према вашем пребивалишту, који ће размотрити и све друге чињенице
од утицаја на наведено право.
Можете ли да ми кажете нешто више
о тестовима који се полажу у Националној
служби за запошљавање. У питању је радно
место референта експлоатације возног парка.
У питању су психолошки тестови: тестови
способности и тестови личности. Тестови способности се састоје од задатака који нису у вези
са школским знањем. Упутства за њихово решавање укључују примере и задатке за вежбу, како
бисте разумели и увежбали решавање задатака.
Тестирање способности подразумева мерење
времена, док ћете тестове личности попуњавати својим темпом. Пре почетка тестирања моћи
ћете да постављате питања и отклоните евентуалне недоумице. Начелно, није могућа посебна
припрема за психолошке тестове. Пожељно је
да будете одморни и опуштени, јер би смањена
концентрација или напетост могли да се одразе
на резултате тестова. Уколико су вам потребне
наочаре за читање, понесите их на тестирање.
Уколико се деси да се на дан тестирања осећате
лоше (температура, јака главобоља и слично), о
томе обавезно обавестите испитивача пре почетка тестирања.
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АКТУЕЛНО Поводом 93 године постојања НСЗ додељена признања

ТРАДИЦИЈА КОЈА ОБАВЕЗУЈЕ
Награђено је пет локалних самоуправа: градови Нови Сад, Крушевац и Краљево
и општине Нова Варош и Куршумлија. У 2015. планирани нови програми, међу
којима су и субвенције послодавцима који запошљавају кориснике новчане
социјалне помоћи - рекао директор НСЗ Зоран Мартиновић

П

оводом 93 године постојања, Национална служба за
запошљавање доделила је признања својим партнерима - предузећима и локалним самоуправама, који
су дали изузетан допринос запошљавању у 2014. го-

дини.
Награђено је пет локалних самоуправа: градови Нови
Сад, Крушевац и Краљево и општине Нова Варош и Куршумлија. Компанија „Пештан“ је добила признање за запошљавање 100 лица са евиденције незапослених без финансијске
подршке, само користећи услугу посредовања НСЗ.
Компанија „Алти“ из Чачка запослила је највећи број особа са инвалидитетом, док су у категорији малих и средњих
предузећа за шампионе у запошљавању изабрани Привредно друштво „БКГ“ Ада и Конфекција „Лисца“ из Бабушнице.
Награда предузетнику за најуспешнију пословну идеју
и покренут сопствени посао одлази у Суботицу - Ветеринарској амбуланти „Т&Т ВЕТ“.
Награде су уручили државни секретар у Министарству
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања др Ненад
Иванишевић, директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић и председник Управног одбора
НСЗ Даријо Мачкић.
„Важно је нагласити да иако имамо неупоредиво слабију економију од било које чланице ЕУ, на путу смо да зауставимо раст броја незапослених и да истовремено остваримо
узлазну линију запошљавања. Проблем незапослености није
карактеристичан само за Србију - студија Светског економског форума показује да ће и поред оптимистичних показатеља и прогноза незапосленост и све већа неједнакост у
примањима бити највећи проблеми за глобалне лидере у
наредној години“, нагласио је директор Националне службе
за запошљавање Зоран Мартиновић. Он је најавио да НСЗ у
наредној години наставља са спровођењем редовних програма, као што су субвенције за самозапошљавање и ново запошљавање и јавни радови.
„У оквиру програма додатног образовања спроводиће се
програми стручне праксе и обуке за тржиште рада и познатог послодавца, а наставићемо са програмом функционалног
основног образовања одраслих. Планирани су и нови програми, међу којима је субвенција послодавцима који запошљавају кориснике новчане социјалне помоћи. Кроз пројекат
ИПА 2012 започеће реализација обука за тржиште рада, а
биће подржан рад клубова за тражење посла и центара за
професионално саветовање. Планиран је и даљи развој модела интегрисаних услуга за кориснике новчане социјалне
помоћи, а посебна пажња биће усмерена ка вишковима запослених“, најавио је Мартиновић.

Нова Варош
Локална самоуправа Нова Варош је средства опредељена по споразуму, у износу од 35,4 милиона динара, усмерила на реализацију програма доделе субвенција за отварање нових радних места. Планирано је запошљавање
118 лица, што је веома значајно за ову малу општину на
обронцима Златара, која води битку са демографским
пражњењем и одласком младих.
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„Пештан“ је добио признање за запошљавање 100 лица са евиденције незапослених

Куршумлија
Локална самоуправа Куршумлија се определила да, у
складу са кретањима на локалном тржишту рада, издвојена средства за програме запошљавања, у висини
од 20.559.400 динара, уложи у субвенције за самозапошљавање и отварање нових радних места, као и програме стручне праксе и јавних радова. На овај начин ће
бити обезбеђено ангажовање 93 житеља ове неразвијене
топличке општине са изразито високом стопом незапослености.
Др Ненад Иванишевић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, нагласио је да се у решавање проблема незапослености морају
укључити сви, од локалне самоуправе, преко Националне
службе до министарства и владе.
„Нема већег патриотизма од решавања проблема незапослености, који је један од горућих проблема у нашој земљи.
Стижу нам охрабрујући подаци и наставићемо да радимо у
истом тиму, како бисмо наредних година имали још боље резултате“, нагласио је Иванишевић.
Без обзира на различите облике организовања током
скоро једног века, улога Националне службе за запошљавање
остаје иста, а то је сузбијање незапослености и обезбеђивање
социјалне сигурности за незапослене који су без своје воље
и кривице остали без посла. Мисија Националне службе је
да својим ангажовањем и новим приступима на пољу запошљавања допринесе смањењу незапослености и побољшању
квалитета живота у Србији.
Локалне самоуправе већ годинама активно учествују
у решавању проблема незапослености на локалном нивоу и
издвајају знатна средства за програме запошљавања. Ове године је закључено 50 споразума са локалним самоуправама,
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

У категорији малих и средњих предузећа
за шампионе у запошљавању изабрани
Привредно друштво „БКГ“ Ада и Конфекција
„Лисца“ из Бабушнице

Крушевац

Нови Сад
Локална самоуправа Нови Сад издвојила је 92,4 милиона динара за реализацију програма јавних радова, ангажовање приправника, као и за субвенције за самозапошљавање и отварање нових радних места, у које ће бити
укључена 352 лица. Такође, Град Нови Сад је издвојио и
додатна средства у висини од 43.794.000 динара за специфичне мере, као што су: реализација професионалне
праксе за студенте завршних година факултета, учешће на
јавном позиву намењеном јединицама локалне самоуправе у вези са средствима претприступних фондова ЕУ ИПА
2012, сарадња са Универзитетом у Новом Саду и слично.

Компанија „Алти“ из Чачка запослила
је највећи број особа
са инвалидитетом
на основу којих НСЗ пружа стручну и техничку помоћ у реализацији програма и мера активне политике запошљавања.
У овој категорији није било једноставно одредити добитнике
и зато је захвалницу добило пет локалних самоуправа.
Александра Бачевић
Бесплатна публикација о запошљавању

Субвенције за самозапошљавање и отварање нових радних места добили су и грађани Крушевца, док су теже запошљиви били укључени у програме јавних радова. Град је
за те мере и ангажовање 250 суграђана определио средства у износу од 38 милиона динара. Локална самоуправа је у сарадњи са Филијалом Крушевац НСЗ, Расинским
управним округом, Регионалном привредном комором и
Унијом послодаваца покренула пројекат и портал обједињене понуде роба и услуга Расинског округа - www.
Privredarasinskogokruga.rs. Након формирања Локалног
савета за каријерно вођење и саветовање, ради се и на
оснивању Регионалног савета за каријерно вођење и саветовање.

Краљево
НСЗ Филијала Краљево и Град Краљево већ другу годину успешно реализују Локални акциони план запошљавања. Ове године Град је издвојио 33.766.500 динара за
финансирање програма стручне праксе за 168 лица, јер је
запошљавање и задржавање младих образованих људи у
фокусу ове локалне заједнице.
У циљу повећања запослености, филијала НСЗ и Град
Краљево активно сарађују на привлачењу страних инвестиција, а у току је израда Стратегије развоја града, уз активно учешће НСЗ у прикупљању статистичких података
и анализи тржишта радне снаге. НСЗ активно сарађује са
Пројектним центром града Краљева у бројним пројектима који се тичу запошљавања и побољшања компетенција незапослених, а у плану је и обезбеђивање простора
за увођење ЦИПС-а и самоуслужних радних станица при
Канцеларији за младе града Краљева.
24.12.2014. | Број 601 |
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АКТУЕЛНО Сајам запошљавaња у Земуну

ОД ФИЗИОТЕРАПЕУТА

ДО ТЕСАРА

Послодавци понудили 180 радних
места. У потрази за послом
млади без искуства и суграђани са
вишедеценијским радним стажом

П

ослодавци - мали, средњи и велики, њих 25, из различитих делатности, понудили су 180 радних места на
Сајму запошљавaња у Земуну. Стотине људи тискалo
се у Штросмајеровој улици, чекајући прилику да уђу
у Дом ваздухопловства, где се сајам одржавао. Међу њима и
млади и старији.
Разлози су различити. Некима је битно само да раде,
било какав посао, други би да раде у струци, неки би, као
Анита, да посао обављају од куће, путем компјутера, да би,
како каже, била уз двоје мале деце. А Милану, професионалном возачу, запослење значи сачувати здравље и скратити
пут до пензије: „Остао сам без посла пре 5 месеци. Имам 59
година и 37 година стажа. Под старе дане тражим посао, а
има доста људи овде којима је потребан посао. Ја могу још да
возим, имам снаге и здравља, али докле... Човек када нема
посао секира се, па губи здравље. Ако се запослим, отићи ћу у
пензију на основу стажа 2018. године, а ако будем чекао старосну, то је дуго, зато је боље радити“, испричао нам је Милан,
чекајући са бројним суграђанима да сајам почне.
„Сајам је једна од мера активне политике запошљавања
и организује се у свим филијалама Националне службе за запошљавање у Србији. Ово је трећи сајам који у овој години
организује београдска филијала НСЗ у сарадњи са градским
општинама“, рекла је Љубица Ђорђевић, директорка Филијале за град Београд, отварајући манифестацију. Посебно је
нагласила значај сарадње са локалном самоуправом, послодавцима и улогу Савета за запошљавање града Београда, у
чијем раду и изради Локалног акционог плана запошљавања
за 2015. годину учествују и представници Филијале за град
Београд НСЗ.

„На добром смо путу да, у ова тешка времена, запослимо
што више људи. Следеће године ћемо се као локална самоуправа потрудити да обезбедимо већи простор за сајам запошљавања, јер овај више не задовољава потребе грађана“,
рекао је Драган Матијевић, члан Већа општине Земун.
Послодавци су тражили лекаре специјалисте, медицинске сестре и техничаре, физиотерапеуте, неговатељице, социјалне раднике, инжењере информатике, грађевинарства,
машинства и саобраћаја, професоре страних језика, менаџере различитих специјалности, веб програмере, тесаре, графичке дизајнере, монтажере, кројаче, пегларе, точиоце нафтних деривата, возаче камиона, продавце, куваре, конобаре,
шанкере, раднике обезбеђења, магационере.
Поред струке и квалификације, послодавцима су важни
још неки квалитети.
„Нама су најважнији упорност, интеракција, самоиницијатива, жеља за учењем, усавршавањем и праћење савремених технологија, јер је наша фирма у таквој делатности.
Значи, учење и само учење“, кажу у „Алтију“, познатом по
трговинском ланцу „Вин-вин“ (Win-Win).
Сличан одговор добили смо и на штанду компаније
„Цептер“: „Кандидати морају да имају добру вољу и да желе
да раде. Мало људи хоће да се усавршава, напредује и да да
све од себе. Сви само траже сталан посао, а више сталног посла нема, не онаквог какав је некада био“.
Посетиоци сајма, нарочито млади, имали су прилику
да се на штанду „Енеке“ упознају са програмом „Покрени се
за посао“, који подстиче предузетништво. На штанду НСЗ се
тражила информација више о програмима и услугама Националне службе за запошљавање и стручни савет и помоћ у
писању радне биографије.
Мира Колаковић

Одржана радионица „Наш град активан дом“ у Алексинцу

ШТО КРАЋИ ПУТ ДО КОРИСНИКА

У

организацији Центра за социјални рад општине Алексинац, у петак, 12. децембра, у пословним просторијама Службе запошљавања Алексинац, одржана је
заједничка радионица „Наш град активан дом“. Радионица је реализована у оквиру пројекта социјалне инклузије особа са сметњама у развоју - „Наш град је наш дом“,
са циљем стварања бољих услова за све грађане, кроз бољи,
систематичнији и организованији приступ коришћењу постојећих ресурса у заједници. Пројекат финансира Делегација Европске уније у Србији, уз подршку Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства здравља Републике Србије, а у оквиру Програма унапређења положаја корисника резиденцијалних установа за
особе са интелектуалним и менталним потешкоћама, кроз
стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу.
У радионици је учествовало 15 особа ометених у развоју, у пратњи организатора који брину о њима и директорке
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Центра Јасмине Николић. Циљ је био да представници јавних служби у општини Алексинац препознају начин функционисања и права особа са менталним и интелектуалним
инвалидитетом, као и да се подстакне деинституционализација ових особа и њихов повратак у заједницу. Учесници
су упознати са начином функционисања и организацијом
Службе Алексинац, са активностима и функцијама рада, запосленима и њиховим занимањима.
В. Крстић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО Изузетан одзив послодаваца и незапослених
на Сајму запошљавања у Новом Саду

ДИРЕКТНИ КОНТАКТИ
ВИШЕ ОД 2.500 ЉУДИ

На сајму су учествовала 53 послодавца, којa су пријавилa 407 слободних радних места

С

ајам запошљавања, 15. по реду у организацији Града
Новог Сада и Националне службе за запошљавање Филијале Нови Сад, одржан је 11. децембра, у Западном холу „Спенса“, у Новом Саду. На сајму су учествовала 53 послодавца, којa су пријавилa 407 слободних радних
места. Директне контакте са послодавцима остварило је преко 2.500 људи.
Прилику да пронађу посао имали су: информатичари,
веб-дизајнери, инжењери рударства, психолози, менаџери, књиговође, административни радници, кол-оператери,
сарадници у осигурању, радници физичко-техничког обезбеђења, заваривачи, армирачи, керамичари, гипсари, пекари, неговатељице, помоћни радници у производњи и други.
„Чак 53 послодавца који учествују на сајму је велик број,
што је кључно, с обзиром да су они стратешки партнери без
којих нема новог запошљавања. Такав одзив послодаваца,
у периоду када је актуелно свођење годишњих рачуна, по-

казатељ је да је током целе године постојала добра сарадња
Филијале Нови Сад НСЗ са послодавцима“, нагласио је заменик директора НСЗ Драган Сикимић на новосадском сајму
запошљавања и додао да локалне самоуправе препознају
запошљавање као приоритет. У АП Војводини и Новом Саду
издвојена су знатна средства, самостално и удружено са локалним самоуправама, што значајно утиче на укупно запошљавање на територији Републике Србије.
Основна делатност компаније Eipix Entertainment d.o.o.
из Новог Сада је креирање видео-игара. С обзиром да шире
своју делатност у оквиру ИТ индустрије, имају потребу за
најразличитијим кадром.
„Послови које нудимо су динамични. Поред програмера, запошљавамо графичке дизајнере, архитекте, професоре
књижевности, особе са афинитетом за писање и остале кандидате који одговарају захтевима конкретног радног места,
без обзира на струку“, објаснио је Милош Петровић, асистент за људске ресурсе у компанији.
Незапослени су показали највеће интересовање за рад
у „Футури“ д.о.о. Петроварадин, која је понудила послове на
радним местима административног радника, књиговође и
возача „Б“ категорије.
„Имамо изузетно добру сарадњу са НСЗ, а на сајму
учествујемо од самих почетака организовања ове манифестације. Изненађени смо веома великим интересовањем незапослених за све три позиције које нудимо. Много људи из
банака је изгубило посао, па конкуришу на позицију књиговође. До сада смо више пута користили услугу професиоБесплатна публикација о запошљавању

налне селекције коју пружа Филијала Нови Сад, што нам је, у
циљу одабира најквалитетнијег кадра, у плану и овога пута“,
изјавила је Ксенија Влаовић, оснивач и финансијски директор „Футуре“.
Дипломирани социолог Тихана Јањић, особа са инвалидитетом, тренутно волонтер у ШОСО „Милан Петровић“ у
Новом Саду, заинтересована је да ради на пословима агента
осигурања у Ђенерали осигурању Србија.
„Дошла сам на сајам да себи повећам шансу за запослење и видим да ли је то добар пут у тражењу посла. Поред
радних места у просвети, своје запослење видим у области
осигурања, на административним пословима и евентуално у
комерцијали“, каже Тихана.
Како је изјавио Драган Сикимић, заменик директора НСЗ, неопходна је реформа образовног система, у смеру
креирања образовних профила заснованих на научно- технолошким трендовима и њихово хармонизовање са краткорочним и средњорочним потребама привреде.
„С обзиром на неповољну структуру незапослених, амбиција нам је да задовољимо тренутне потребе привреде, док
би развој концепта запошљивости био усмерен на подизање
конкурентности незапослених на тржишту рада са образовним профилима који би били и у складу са потребама привреде, како краткорочним тако и средњорочним. То подразумева блиску сарадњу Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, НСЗ, локалне самоуправе, свих органа извршне власти хоризонтално и вертикално и привредника“, рекао је Драган Сикимић и додао да очекује да ће уз
подршку ресорног министарства и Владе Републике Србије
у следећој години бити издвојено више средстава за нова
запошљавања. Нова радна места у производњи утицаће на
даљи развој услуга, што ће бити показатељ економског јачања земље.
„Надоградњу по питању организације сајмова запошљавања могло би представљати организовање електронских,
односно онлајн сајмова, у које би био укључен цео регион
и наша дијаспора. Такође, враћање младих људи у земљу
донело би нов квалитет, а из редова дијаспоре могли би се
регрутовати послодавци, односно, могли би да дођу и као инвеститори“, рекао је заменик директора НСЗ.
М. Милић Ђорђевић
24.12.2014. | Број 601 |
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Вредност традиционалне производње хране у Европи
процењује се на око 15 милијарди евра годишње

БРЕНДИРАЊЕ ПЕГЛАНИХ КОБАСИЦА
У Србији има више од 30 производа са заштићеним географским пореклом.
Заштита географског порекла и брендирање су важан процес за излазак
производа на захтевна међународна тржишта

П

од високим покровитељством
Министарства пољопривреде
и заштите животне средине и
уз подршку Привредне коморе
Србије и Привредне коморе Београда,
на Сајму етно хране и пића је на групним штандовима, у оквиру регионалних привредних комора, задружних савеза, локалних самоуправа, удружења
произвођача или самостално, представљено више од 1500 производа карактеристичних за ужа географска
подручја, најчешће ручне израде, од органски гајених сировина, који се праве
по посебној рецептури и у ограниченој
количини, на тржишту познатији као
национални специјалитети.

Од вурде до пужева
Највећа регионална смотра произвођача традиционалних производа намењених тржишту, по правилу окупља
300-400 домаћих и иностраних учесника, произвођача хране и пића по
традиционалним рецептима и на традиционалан начин. То подразумева повећање броја производа са заштићеним географским пореклом, попут
лесковачког ајвара, вурде, спреже или
жмуља, али и препеличјих јаја, пужева,
нојевог меса или тартуфа у меду, који
представљају новину у овдашњој кулинарској традицији.
Џемови, слатко, кисела зимница, сухомеснати специјалитети, млечни производи, козји сир, мед, чајне мешавине, сушено воће, пекарски производи,
вина, ракије… и сами су непресушан
извор производа од којих многи могу
постати робна марка и важан извозни
артикал.
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Било је свега што стомаку годи:
од лесковачког ајвара, качарског и
хомољског меда, дуван чварака, футошког купуса, до пиротских пегланих
кобасица и разних других националних специјалитета. Своје гастрономске
специјалитете представили су и гости
из Бугарске, Румуније, Грчке, Босне и
Херцеговине, Републике Српске, Ру-

ске Федерације и Италије. На сајму су
се представили и произвођачи опреме
за производњу и чување етно хране и
пића и акредитоване лабораторије за
тестирање квалитета хране.
Министарка пољопривреде и
заштите животне средине Снежана
Богосављевић Бошковић је на отварању манифестације нагласила да
пласман пољопривредних производа
из Србије на светском тржишту најбоље
говори о квалитету.
„У Србији има више од 30 производа са заштићеним географским пореклом и наша земља има огроман потенцијал у производњи традиционалних
прехрамбених производа, а држава
пружа подршку тим произвођачима“,
рекла је Богосављевић Бошковић и
навела да се вредност традиционалне
производње хране у Европи процењује
на око 15 милијарди евра годишње.
„Производња прехрамбених производа на традиционалан начин је
српско злато и неопходно је помоћи
домаћем малом произвођачу“, рекао
је државни секретар у Министарству
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пољопривреде и заштите животне средине Жељко Радошевић. Он је истакао да је заштита географског порекла
и брендирање веома важан процес за
излазак ових производа на захтевна
међународна тржишта.
Циљ Сајма етно хране и пића је,
пре свега, увођење традиционалних
производа у свет брендова, кроз унапређење производа, начина њиховог
представљања и проналажење нових
начина продаје и нових тржишта, чиме
би се овај значајан део етно и културне баштине приближио и препоручио
потенцијалним купцима - власницима
трговинских радњи, ресторана, хотела,
великих трговинских ланаца, њиховим
набављачима, дистрибутерима, извозницима, професионалним гастрономима, посебно купцима из иностранства. Резултат овакве мисије требало
би да буду купопродајни уговори са
потенцијалним купцима из Србије и
иностранства, проналажење инвеститора за производњу, амбалажу и пласман етно производа, едукација произвођача из области стандардизације,
упознавање тржишта са специфичним
производима и промоција етно хране
и пића и традиционалног начина припремања прехрамбених производа као
дела културног идентитета народа.
Основна пословна идеја водиља
Сајма етно хране и пића садржана је
у радном слогану - „Утемељење робне
марке етно производа“, што у маркетиншком смислу значи „увођење у свет
брендова“. У циљу препознавања нових
српских брендова, жири састављен од
еминентних стручњака из ове области
оценио је експонате у 12 робних група
и 21 подгрупи и доделио дипломе и
признања. Титулу „Сајам етно хране и
пића - робна марка из Србије 2014“ добила је лиофилизована, односно сушена
малина произвођача „Дреновац“ д.о.о.
из Ариља.
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Како је Марко
Ристовски, туристички водич са лиценцом,
храбро и одлучно спровео оригиналну
идеју

ЕКО-ХОСТЕЛ
„РЕПУБЛИК 031“

Хостел је тематски осмишљен и одражава
догађаје из чувене Ужичке републике.
Може се похвалити са око 1.500 ноћења
страних туриста из чак 50 земаља света

М

арко Ристовски, туристички водич са лиценцом, стеченим знањем из области хотелијерства
и активним владањем страним језицима, храбро
и одлучно наступио је са новом и оригиналном
идејом и у Ужицу покренуо Еко-хостел „Републик 031“. Радне
навике, предузимљивост, комуникативност, изразита креативност, приврженост природи и висока еко-свест, само су
неке од особина које красе овог младог човека. Хостел је тематски осмишљен и одражава догађаје из чувене Ужичке републике. Као такав неодољив је туристима, авантуристима,
спортистима, млађој популацији, који траже смештај, али и
дружење и добру забаву.
Признањем „Зелени лист“, Еко-хостел „Републик 031“ је
прихватио, применио и потврдио високе захтеве, које сам
предзнак „еко“ носи и стекао верне госте, о чему сведочи и
већ добро испуњена Књига утисака. Различити рукописи на
различитим језицима потврђују да се овај хостел својом необичношћу, топлином и љубазношћу наметнуо на захтевном
туристичком тржишту.

акценат стављен је на задовољство корисника, који ће својим
поновним доласком и препоруком представљати најбољу
рекламу за „Републик“. Спонзорисањем и организовањем
спортских активности и других манифестација име „Републик 031“ постаје препознатљиво.
Хостел се може похвалити са око 1.500 ноћења страних
туриста из чак 50 земаља света.
„Своју предност базирамо на прихватљивим, нижим
ценама, амбијенту и садржајима који омогућавају дружење
младих, као и организованом коришћењу садржаја које град
нуди - биоскоп, позориште, спортски терени, базен и друго.
С обзиром да су почетне тешкоће у пословању превазиђене,
простора за развој бизниса и придобијање других тржишта
има, посебно када је у питању домаће тржиште, на коме још
увек треба радити, како би потрошачи стекли навику да ко-

Средства НСЗ за адаптацију

Програмом десетог менторинга (праћење пословања
предузетника који су делатност отпочели уз подршку
НСЗ) ужичка филијала НСЗ обухватила је и ово привредно
друштво и утврдила да предузетник има изразиту маркетиншку опредељеност. Поред презентације и рекламирања
свог хостела, Марко промовише и туристичку понуду града
и региона. Ради комплетирања туристичке услуге, у понуди
је и организација једнодневних излета у Западној Србији, са
професионалним водичем. Спремно особље ће задовољити
захтеве гостију и пажљиво осмислити путовање до Мокре
горе, Злакусе, Златибора, Сирогојна. Љубитељима бициклизма, параглајдинга, пењања уз стену, пешачења и кањонинга, поред смештаја нуди се и услуга организовања таквих
авантура. Посета културним манифестацијама је такође у
домену Марковог рада (Сабор у Гучи, Мост Фест, Парк Фест,
Позоришни фестивал, итд.).
У хостел најчешће долазе млади који су на пропутовању.
Посебну категорију гостију чине инострани туристи, који путовања и авантуре планирају према мрежи хостела. Нарочит
Бесплатна публикација о запошљавању

Средства добијена од НСЗ у целости су потрошена на
адаптацију ентеријера хостела. НСЗ има интерес да прати и даљи развој ове фирме, пре свега због ангажовања
нових радника, као и због развоја омладинског предузетништва.
Приликом реализације менторинга, Марко је омогућио
увид у пословни простор и опрему. Уз велико стрпљење
и љубазност, млади предузетник пружио је све релевантне информације о пословању које су биле неопходне, што
показује добре пословне обичаје, битне за укупну слику о
фирми.
ристе овакве врсте коначишта. Пропагандни материјал изложен је у туристичким организацијама других градова, на
аутобуским и железничким станицама, на сајмовима туризма и хотелијерства. Осмишљена је и занимљива интернет
страница. На сопствену иницијативу обележене су и ознаке
на прилазним путевима, како бисмо и оне без намере навели
на праг нашег хостела, на преноћиште или дневни одмор“,
истиче Марко и наводи да и ова врста делатности није поштеђена проблема.
„Недовољна финансијска снага за покривање трошкова
у периоду сезонски смањеног обима боравка и високи режијски и други трошкови су велика препрека за даљи развој
бизниса. Због рационализације расходне стране једини сам
извршилац посла - главни организатор, набављач, туристички водич, што доводи до преоптерећености, јер захтева целодневно ангажовање“, каже Марко.
Биљана Терзић
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Позивни центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Косовска
Митровица

Вршац

Бор

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Сомбор

Зајечар

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сремска
Митровица

Ваљево

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Цара Душана 78
тел. 036/302-000
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Шабана Коче 18
тел. 020/330-000
Балканска 33
тел. 037/412-501
11. октобра 25
тел. 016/202-400
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

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

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Нови Сад

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

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

