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РУДНИК ПРОФИТА И ЗДРАВЉА
ТЕМА БРОЈА - Управљање отпадом и рециклажа у Србији. Попуњеност
капацитета индустрије рециклаже ПЕТ боца само 39 одсто. ЕУ
забранила одлагање отпада који се може рециклирати - папира,
стакла, метала, пластике
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Рециклажа више није комунални, већ озбиљан посао који чува ресурсе државе за наредне генерације, односно представља неку врсту економског циклуса. Како
се располаже нашим ресурсима истражујемо у Теми
броја. Дошли смо до не баш охрабрујућих података - у
Србији је прошле године произведено око 8,8 милиона
тона отпада, а мање од 1,8 милиона тона искоришћено
је као нови ресурс. У области управљања отпадом наша
земља ће морати да пожури како би ухватила корак са
Европом. Србија би, наиме, у законе што скорије требало
да угради основни циљ европске Оквирне директиве о
отпаду, који гласи: поновно искоришћење комплетног
отпада без његовог депоновања.
Квалитетно управљање отпадом значило би и покретање читаве једне индустрије и отварање великог
броја радних места, а запошљавање је и даље у жижи
интересовања. Министар за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања Александар Вулин изјавио је да
ће се Влада Србије борити да сачува свако радно место
и отвори бар по једно ново. У овој години и Национална
служба за запошљавање располаже значајнијим средствима за мере активне политике запошљавања. По речима Зорана Мартиновића, директора НСЗ, спремна
је да прихвати и све који остану без посла услед решавања судбине предузећа у којима су сада запослени.
Мерама ће бити обухваћени и млади који у Србији,
нажалост, представљају осетљиву социјалну групу са
становишта запошљавања. Зато је по мишљењу министра просвете Срђана Вербића потребно што флексибилније и ефектније повезати завршетак школовања са
запошљавањем. „Предузетници траже раднике са искуством и често немају времена да обучавају почетнике. Решење тог проблема могло би да буде повезивање
последње године факултета, односно мастер студија, с
праксом у предузећима, јер би тада студенти и послодавци могли да се упознају кроз тимски рад на одређеном
пројекту, а затим и да одлуче хоће ли тражити посао,
односно радника, негде другде“, објаснио је Вербић.
Увођење реда је неопходно и у многим другим областима. Тако је, на пример, систем опорезивања у Србији, по оцени европског економског експерта Мартина
Хутсебаута, некоректан и неефикасан, јер даје велики
значај индиректном опорезивању, а неформална економија је један од највећих проблема српске привреде.
Штету држави од више милијарди динара, по речима
Зоране Михајловић, донео је и хаос у грађевинарству.
Она је најавила ову годину као годину градње у Србији,
због чега мора да се уведе ред и зна ко може да учествује у пројектима које финансира држава.
И за крај једна занимљивост. У Швајцарској је у
2014. регистровано рекордних 41.588 нових компанија,
према 40.829 у претходној години, а на челу новоотворених предузећа у 26 одсто случајева нашле су се жене.
Треба нагласити да половина нових фирми које су регистровале жене припада младим мајкама. Надамо се да
ће овај пример следити и наше новопечене маме. У томе
ће им Национална служба свесрдно помоћи.
Редакција

ПРИВРЕДА Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

БОРБА ЗА СВАКО РАДНО МЕСТО

Влада Србије бориће се да сачува свако радно место и отвори бар по једно ново - каже Вулин

М

инистар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је у Крушевцу да ће
се Влада Србије борити да сачува свако радно место и
отвори бар по једно ново, истакавши да је у буџету за
подстицај запошљавања намењено 2,8 милијарди динара.
„На то треба додати и приходе од приватизације, који ће добрим
делом отићи у нове инвестиције, а не у буџетску потрошњу, у борбу за запошљавање, за свако радно место“, рекао је Вулин новинарима.

ЗАПОСЛЕНОСТ - ОЧЕКИВАЊА Зоран Мартиновић, директор НСЗ

ВИШЕ НОВЦА ЗА АКТИВНЕ МЕРЕ ЗАПОШЉАВАЊА
У 2015. очекује се стварање повољнијег привредног амбијента, чиме би се
амортизовали вишкови у предузећима у реструктурирању

„Национална служба за запошљавање спремна је да прихвати све који
остану без посла услед решавања судбине предузећа у којима су сада запослени“, изјавио је директор НСЗ Зоран
Мартиновић и изразио наду да неће
доћи до повећања незапослености.
Мартиновић је „Танјугу“ рекао да
је за мере активне политике запошљавања ове године за НСЗ издвојено више
новца него протекле.
„Спремни смо да све незапослене
који буду на евиденцији као последица вишкова сачекамо и укључимо у
мере активне политике запошљавања,
будући да располажемо значајнијим
средствима, која би могла бити адекватан одговор на решавање њиховог статуса“, каже Мартиновић.
Онима који остану без посла у
тим предузећима, на располагању ће,
осим накнада, бити и програми самозапошљавања, обуке за тржиште рада,
обуке за познатог послодавца, посредо-

вање до других послодаваца, стручна
пракса за младе...
Мартиновић је казао да ће за разлику од 2014. године, када је око 6.000
особа било обухваћено мерама активне
политике запошљавања, укључујући и
особе са инвалидитетом, наредне године тај број бити већи од 30.000.
Иначе, за мере активне политике запошљавања за ову годину предвиђено је 2,8 милијарди динара, а за
спровођење програма и мера за особе
са инвалидитетом 500 милиона. Мартиновић очекује и да би локалне самоуправе могле томе да допринесу са
сличним износом (око 500 милиона), а
знатна средстава предвиђена су ИПА
програмима за обуке.
„То би онда била једна значајнија
сума у односу на средства која су била
на располагању ове године. Могли бисмо имати на располагању између 3,5 и
4 милијарде динара“, рекао је Мартиновић.

Према његовим речима, у 2015.
очекује се стварање повољнијег привредног амбијента, чиме би се амортизовали вишкови у предузећима у
реструктурирању и не би дошло до
повећања стопе незапослености. У 502
предузећа у реструктурирању има
85.000 запослених, а процене НСЗ су да
би 20.000 људи могло бити вишак.

ПАЛЕ ЦЕНЕ ГОРИВА И ЛЕКОВА
У првим данима ове године настављен је пад цене горива, а од 10 до 62 одсто су појефтинили и поједини
лекови који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
Просечна цена бензина у Србији, прерачунато по средњем курсу НБС, износи 1,078 евра по литру, и то је
испод просека 10 земаља региона, док просечна цена дизела износи 1,114 евра по литру, показала је недељна анализа Удружења нафтних компанија Србије (УНКС).
Од 1. јануара ове године почела је и примена нове Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а за скоро половину лекова са те листе цене су снижене од 10 до 62
одсто. Снижени су лекови у свим терапијским групама, тако да ће примена Листе лекова довести до значајно
мањег издвајања финансијских средстава за лекове и од стране РФЗО и од грађана у 2015. години.

ДРУШТВО Сарадња приватног сектора и универзитета

ДОБРИ РАДНИЦИ УВЕК НЕДОСТАЈУ
Стратешко партнерство између приватног сектора и образовних институција је кључно
питање, јер ће на дуже стазе повећати запошљавање, тражњу, стране инвестиције

Н

едостатак практичног знања и вештина највећа је
препрека запошљавању српских студената, због
чега је кључно успостављање стратешког партнерства приватног сектора и образовних институција,
порука је округлог стола „Сарадња приватног сектора и техничких факултета: најбоље праксе“, који су организовали
Америчка привредна комора у Србији и Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Обраћајући се учесницима округлог стола, министар
просвете Срђан Вербић је истакао да је потребно што флексибилније и ефектније повезати завршетак школовања са
запошљавањем.
„Предузетници траже раднике са искуством и често
немају времена да обучавају почетнике, иако међу њима
могу бити сјајни и способни људи који могу да преокрену индустрију у целини. Решење тог проблема могло би да буде
повезивање последње године факултета, односно мастер
студија, с праксом у предузећима, јер би тада студенти и
послодавци могли да се упознају кроз тимски рад на одређеном пројекту, а затим и да одлуче хоће ли тражити посао,
односно радника, негде другде“, објаснио је Вербић и додао
да одлазак младих људи у иностранство има и добре стране,
јер могу да виде шта се ради у свету и пренесу те вештине у
Србију.
„Лоше је када неко оде у погрешну област и бесповратно
се удаљи од онога што жели да ради. Усмеравајући људе према томе шта се тражи, ствара се могућност за ‘унутрашњи’
одлив мозгова“, истакао је Вербић. Он је као лоше оценио и
„вештачко продужавање школовања“ - када неко у двадесетим жели да ради, а нема прилике у индустрији, па остаје на
факултету и бави се научним радом иако то не жели.
„У ИТ сектору млади веома рано добијају прилику да
раде. У том сектору имамо добру праксу, али у другим немамо“, навео је Вербић.
Велики број студената техничких факултета пролази
кроз праксу у компанијама - чланицама Америчке привредне коморе (AmCham), која је успоставила сарадњу са универзитетима како би се приближила теоријска знања формалног
образовања и практичне вештине неопходне компанијама.
Такође, према истраживању које је крајем 2014. године спровела Америчка привредна комора међу компанијама чланицама, трећину запослених чине дипломирани студенти, док
су програми праксе један од најсигурнијих начина да се дође
до посла.
Извршна директорка Америчке привредне коморе Маја
Пишчевић објаснила је да AmCham жели да се дугорочно
позиционира као једна врста моста преко кога ће компаније
моћи да успоставе дијалог са образовним институцијама и
заједнички нађу модалитете за практичну наставу и унапређење одређених образовних програма, што ће помоћи и
запошљавању младих.
„Тражња за квалитетним младим људима увек постоји,
без обзира колико се смањују запошљавање и пословање у
компанијама. Увек недостају добри људи. Ми желимо да ст-
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„Хуавеј“ помаже високо образовање
Директор кинеске компаније „Хуавеј технолоџиз“ у Србији
Веј Вењуан најавио је сарадњу са Универзитетом у Београду (УБ), како би студенти могли да унапреде своје знање
током школовања уз помоћ иновативних технологија које је
донирала ова компанија.
Вењуан је након свечаности, на којој су делегације Србије
и Кине потписале 13 споразума и меморандума, најавио да
„Хуавеј“ жели да пренесе иновације и обави трансфер технологија у Србију и истакао да су заинтересовани за тешњу сарадњу са професорима и студентима нашег највећег и најстаријег универзитета. Компанија је у циљу подршке српском
високом школству и успостављању истраживачко-развојних центара у области информационо-комуникационих
технологија, донирала београдском Електротехничком
факултету лабораторију информационо-комуникационих
технологија, базирану на најмодернијим 4Г технологијама.
варамо те људе и зато стратешко партнерство између приватног сектора и образовних институцију јесте кључно питање, јер ће на дуже стазе повећати запошљавање, тражњу,
стране инвестиције“, закључила је Пишчевићева.
Жељко Томић, из Одбора за информационо-комуникационе технологије Америчке привредне коморе, рекао је да
студенти из Србије имају висок степен математичког знања
али да им мањка пракса, те да је овакав вид добре праксе,
кроз сарадњу компанија са образовним установама, прилика
да се ради на тим недостацима.
Америчка привредна комора, која представља више од
190 америчких, међународних и домаћих компанија, а које
су укупно у Србији инвестирале 14 милијарди евра, представила је на овом округлом столу примере успешне сарадње
техничких факултета из Београда, Новог Сада, Ниша и Крагујевца и приватног сектора, односно компанија НИС, Шнајдер електрик ДМС, Мајкрософт развојни центар у Србији,
Комтрејд, Циско, Тризма… Као пример успешне сарадње наведен је податак да је компанија Шнајдер електрик (Schneider
Electric) у претходне три године од око 400 полазника пракси
А.Б.
запослила скоро две трећине младих људи.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ГОРЕ - ДОЛЕ Порука француског премијера

НЕМАЧКА

ЕКОНОМСКИ ПРЕОБРАЖАЈ

МИНИМАЛАЦ ОТПУШТА

Ф

М

ТРАЖИ ЖРТВЕ

ранцуски премијер Мануел Валс поручио је Французима да ће још годинама морати да се жртвују за
економски преображај земље.
„Не желим да Французима дајем лажну наду да
ћемо са жртвовањем моћи да престанемо за две или три
године“, изјавио је Валс за шпански лист „Ел мундо“, који је
француског премијера окарактерисао као Шпанца који жели
да промени Француску.
„Морамо годинама да улажемо напоре како би Француску учинили снажнијом, како би предузећа постала конкурентнија и како би јавни сектор постао ефикаснији, јефтинији
и са мање пореза“, објаснио је Валс.

У Црној Гори

НА ЦРНО РАДИ 14
ОДСТО ЗАПОСЛЕНИХ

А

нализа
тржишта
рада коју је урадило
црногорско Министарство рада и социјалног старања, показала
је да чак 14 одсто запослених
у Црној Гори ради потпуно
„на црно“, а 16 одсто прима
један део зараде преко рачуна, на који се плаћају порези и доприноси, а остатак
на руке.
Министар Бошковић
је рекао да је Министарство
у припреми социјалних
картона направило ревизију свих 35.000 предмета,

после чега је донето 32.400
нових решења, а 3.019 је
укинуто, наводи портал
Цдм.ме. Највише решења је
укинуто у Рожајама - 1.006,
у Подгорици - 594 и Бијелом
Пољу - 274.
Када је у питању материјално обезбеђење породице, такође је највећи број
решења укинут у Рожајама
- 730, Подгорици - 268 и
Бијелом Пољу - 200. У Подгорици је укинуто највише
дечијих додатака - 454, у
Рожајама - 362 и Никшићу
- 164.

ПОЛА МИЛИОНА РАДНИКА

инимална зарада која је уведена у Немачкој, у износу од 8,50 евра по сату, могла би да доведе до
отпуштања око пола милиона радника, процењују
стручњаци. Већина немачких послодаваца од 1.
јануара је у обавези да својим радницима исплаћује најмање
8,50 евра по сату, што ће, како сами послодавци кажу, угрозити велики напредак на тржишту рада који је та земља постигла у последњој деценији.
Недавно објављена студија „Иницијативе за нову социјално-тржишну економију“, коју финансирају немачки
послодавци у металној индустрији и електропривреди,
показује да ће због новог закона без посла остати између
250.000 и 570.000 људи, преноси „Јутарњи лист“.
Немачка је до сада била једна од седам држава ЕУ које
немају загарантован минимални доходак, а економисти по
правилу истичу да минималац није добар за раст економије
и запошљавање, јер послодавцима повећава трошкове и отежава прилагођавање условима на тржишту. Од 21 земље ЕУ
које су и до сада имале прописану минималну зараду, Француска је са 9,53 евра по сату међу онима са највећим минималцем. Они су негативне последице ублажили укидањем
неких додатака на плате и тако компензовали трошкове без
отпуштања.

ШВАЈЦАРСКА

РЕКОРДАН БРОЈ
НОВИХ ФИРМИ

У

Швајцарској је у 2014. регистровано рекордних 41.588
нових компанија, према 40.829 у претходној години, а
на челу новоотворених предузећа у 26 одсто случајева нашле су се жене, показују званични подаци. Иако
је симболични праг од 40 хиљада нових фирми пређен већ
другу годину заредом, стопа раста од 1,86 одсто у 2014. била
је ипак нижа него у 2013. години, када је износила 3,71 одсто,
преноси швајцарски лист „20 минит“.
Што се родне структуре тиче, забележен је пораст удела
жена на челу новоотворених фирми, и то са 20 одсто у 2010.
на 26 одсто у прошлој години. Половина нових фирми које су
регистровале жене припада младим мајкама, које су после
трудноће и порођаја желеле да се опробају у бизнису.

Бесплатна публикација о запошљавању

14.01.2015. | Број 604 |

5

ТЕМА БРОЈА Управљање отпадом и рециклажа у Србији

РУДНИК
ПРОФИТА И
ЗДРАВЉА

У 2013. сакупљање у Србији готово три пута
премашило количине обухваћене националним
циљем за пластику, али је још увек попуњеност
капацитета индустрије рециклаже ПЕТ боца
само 39 одсто. ЕУ је забранила одлагање отпада
који се може рециклирати - папира, стакла,
метала, пластике

Р

ециклажа више није комунални већ озбиљан посао,
који чува ресурсе државе за наредне генерације, односно представља неку врсту економског циклуса. Из
амбалажних и биолошких материјала рециклирају се
нове сировине - пластика, папир, гвожђе, алуминијум. Биолошки отпад, иако је најопаснији, може дати најквалитетније
сировине, од којих држава може да профитира. Када се дође
до отпада, један економски циклус се завршава, а други почиње. Отпад је зелени рудник који би требало користити на
све могуће начине.
Нажалост, према доступним подацима, у Србији је прошле године произведено око 8,8 милиона тона отпада, а
мање од 1,8 милиона тона искоришћено је као нови ресурс.
У највећој мери поново су искоришћени отпадни метали, папир и картон, као и оловне батерије. Такође, око два одсто
пријављених третираних количина отпада, односно нешто
више од 37.000 тона, као гориво су искористиле цементаре.
На другој страни, ЕУ је забранила одлагање отпада који
се може рециклирати - папира, стакла, метала, пластике.
До приступања свака нова држава чланица мораће да испоштује исте циљеве и принципе. Наравно, може постојати
прелазни период, али правила важе за све нове чланице.
Зато ће у области управљања отпадом наша земља морати
да пожури како би ухватила корак са Европом. Србија би, наиме, у законе што скорије требало да угради основни циљ
европске Оквирне директиве о отпаду, који гласи: поновно
искоришћење комплетног отпада без његовог депоновања.
Како је за лист „Данас“ рекао Филип Радовић, директор
Агенције за заштиту животне средине, посебан изазов је проналажење решења које ће омогућити што веће искоришћење
отпада, чиме ће се умањити његов негативан утицај на
здравље људи и животну средину. При избору оптималног
начина управљања отпадом треба поћи од његове количине и природе, географских и геолошких обележја, расположивих финансијских средстава, затим од тога да ли постоји
инфраструктура за управљање отпадом и индустријска постројења за његово спаљивање, али и од става локалног становништва. Филиповић је упозорио на чињеницу да постоје
фирме које избегавају обавезе извештавања, док је лакше
пратити предузећа која се баве третманом, депоновањем,
увозом или извозом отпада, јер морају да имају дозволу за
управљање.
„Што се тиче генератора отпада, њих није лако пронаћи,
јер не морају имати никакву дозволу. Ради боље контроле,
од 2015. године ће обавезе извештавања бити проширене и
на предузећа која се баве сакупљањем и друге власнике отпада. Они ће на дневном нивоу морати да извештавају Агенцију од кога су преузели отпад и коме су га предали, чиме ће
бити повећан и увид у генерисање отпада“, истиче Радовић
и додаје да спаљивање отпада није једини начин решавања
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овог питања, које подразумева и приличне трошкове, како за
изградњу уређаја за спаљивање, тако и за њихово годишње
одржавање.
„Решење би било коришћење отпада као горива за производњу енергије, што већ раде, примера ради, Француска и
Немачка, али ваља имати у виду и да Оквирна директива о
отпаду ограничава количину отпада који се спаљује, дајући
значај другим начинима искоришћења, попут рециклаже
и компостирања. Да отпад може да буде искоришћен на
најразличитије начине, доказују и примери употребе отпадне пластике у производњи заштитних кабаница војске Велике Британије, као и искоришћење 98 одсто пластике и влакана од употребљених дечијих пелена за производњу црепа,
цеви и рециклираног папира”, каже Филиповић.
У решавању питања отпада најдаље је отишла Немачка. У овој земљи депоније су затворене и отпад се сортира и

Да отпад може бити искоришћен на
најразличитије начине доказује и употреба отпадне пластике у производњи
заштитних кабаница војске Велике
Британије, али и искоришћење 98 одсто
пластике и влакана од употребљених
дечјих пелена…
шаље на рециклажу у ходу - на месту где је настао. Са затворених депонија издвајају се фракције одложеног отпада да
би и он поново био искоришћен. Оваква политика управљања
отпадом у развијеним земљама не чуди, с обзиром да ће се,
уколико се остваре прогнозе Европске агенције за животну
средину, количина отпада у Европи у наредних десет година
повећати пет до седам пута.
На другој страни, рециклери се константно суочавају
са проблемом недостатка сировине за рециклажу, јер саНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

У Србији је прошле године произведено око
8,8 милиона тона отпада, а мање од 1,8
милиона тона искоришћено је као нови
ресурс
купљање у комуналном сектору представља камен спотицања у даљем развоју рециклаже у Србији. Такође, квалитет
сировине је много лошији него у земљама у окружењу. Зато
је сакупљање амбалажног отпада било у фокусу конференције „Управљање отпадом у Србији - изазови сакупљања“,
коју је у оквиру пратећег програма 11. Међународног сајма
животне средине - „Екофер“ (ECOFAIR) организовало предузеће за рециклажу пластике „Гринтех“ (Greentech), у сарадњи
са Привредном комором Србије, Удружењем „Комдел“ и Београдским сајмом.
Представници Министарства пољопривреде и заштите
животне средине су у својим излагањима направили осврт
на резултате доношења сета „зелених“ закона 2009. године,
којима су постављени темељи за развој рециклажне индустрије и примену ЕУ стандарда у области управљања отпадом. Најавили су овом приликом доношење Уредбе о плану
смањења амбалажног отпада за период 2015-2019. године,
којом се прописују национални циљеви за рециклажу и поновно искоришћење отпада.
У дефинисању нових националних циљева за рециклажу
и поновно искоришћење треба имати у виду и трендове у Европској унији и нови концепт „циркуларне економије“, који
је на конференцији представио Петер Ходочек, представник ФЕАД-а (Европска федерација индустрије отпада), гост

Око 600 милиона тона опасног отпада
У укупној количини отпада који је у Србији произведен
прошле године, 8,2 милиона тона је било неопасног и нешто
мање од 600 милиона тона опасног. Предузећа из групе великих загађивача, њих 198, пријавила су производњу 7,3 милиона тона отпада, од чега 230.000 тона спада у категорију
опасног. Највећи произвођач отпада биле су термоелектране - пепео од угља чини чак 75 одсто укупне количине отпада произведеног лане. Остале фирме које су доставиле извештај - укупно их је 1.206, пријавиле су заједно 1,5 милиона
тона отпада, од чега 340.000 опасног.
удружења „Храбри чистач“, јединог члана ФЕАД-а из Србије.
Предлог Европске комисије, под слоганом „Ка циркуларној
економији: програм нула отпада за Европу“, још увек је у
форми нацрта, о ком ће се државе чланице ЕУ тек изјашњавати у наредном периоду. Предлог показује недвосмислену
намеру да се у Европи емисија отпада у животну средину
сведе на најмању могућу меру, а његови потенцијали за поново искоришћење и рециклажу искористе за јачање европске економије и отварање нових радних места, Европи више
него потребних.
Према мишљењу Јелене Киш, менаџера Рикен фонда
(Recan) за рециклажу лименки, постојећи систем није довољно јасно издиференцирао изворе сакупљања отпада. Још
увек значајне количине сакупљеног отпада, којима се правдају специфични циљеви, долазе из комерцијалних токова,
те је неопходно додатно подстаћи сакупљање комуналног
отпада.
Војислав Станковић, директор оператера „Екостар“, у
свом излагању се осврнуо на недостатке система управљања
отпадом у Србији, као што су: недовољно ангажовање инспекције, појава нелојалне конкуренције, неконтролисано изБесплатна публикација о запошљавању

давање дозвола новим оператерима. Као кључне проблеме у
сакупљању, када су неформални сакупљачи у питању, навео
је услове у којима се врши сакупљање и нелојалну конкуренцију, а у јавним комуналним предузећима лошу инфраструктуру за сепарацију амбалажног отпада. Један од великих
проблема у успостављању система за примарну селекцију у
јавним комуналним предузећима су честе промене руководства и недовољна заинтересованост.
Јелена Ратковић, руководилац службе депоновања отпада у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ из Крагујевца, у свом излагању ставила је акценат на лоше економске

Неопходно укључивање неформалних
сакупљача у легалне токове сакупљања
отпада

услове у јавним комуналним предузећима и недостатак финанијских средстава за улагање у развој инфраструктуре за
одвојено сакупљање отпада за рециклажу.
Генерални директор „Гринтеха“ Михаил Матески је
приказао трендове у сакупљању амбалажног ПЕТ отпада,
који показују да је у 2013. години сакупљање у Србији готово 3 пута премашило количине обухваћене националним
циљем за пластику, али да је још увек попуњеност капацитета индустрије рециклаже ПЕТ боца само 39 одсто. Матески је
изнео мишљење да је подизање циља за пластику за период
2015-2019. године предуслов за даљи развој сакупљања и рециклаже пластике у Србији, али да је поред тога неопходно
уредити постојећи систем и повећати његову ефикасност. Посебну пажњу Матески је посветио укључивању неформалних
сакупљача у легалне токове сакупљања отпада.
Према његовим речима, ово је правац у ком ће се кретати и Европска унија у наредним годинама. На европској
конференцији EXPRA/ISWA у Букурешту, одржаној почетком
октобра, могло се чути да на вратима Европске уније мимо
легалних токова ради око милион индивидуалних сакупљача, те да се они морају што пре укључити у систем.
Шабан Салијевић, председник Синдиката индивидуалних сакупљача из Ниша, на позив директора „Гринтеха“
представио је напоре које овај синдикат чини да успостави
сарадњу између јавних комуналних предузећа у Пироту и
Нишу и индивидуалних сакупљача који би за потребе предузећа били ангажовани на сакупљању отпада у локалним
заједницама.
Саветник председника Привредне коморе Србије Синиша Митровић је у закључку конференције позвао окупљене
представнике ресорног министарства, индустрије и јавног
сектора да под окриљем Привредне коморе наставе започети
дијалог, у циљу унапређења постојеће законске регулативе, а
самим тим развоја сакупљања и рециклаже у Србији.
Александра Бачевић
14.01.2015. | Број 604 |
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ДРУГА СТРАНА ПОСЛА Зашто је државни посао најпожељнији?

ПРЕБУКИРАНЕ ДРЖАВНЕ ЈАСЛЕ
У Србији ради 2,3 милиона људи, а сваки трећи запослени се удомио у јавној служби. У
односу на европски просек, домаћи јавни сектор упошљава три пута више радника. Плате у
државним предузећима су више за 22.000 динара од просечне зараде у земљи

В

исока и редовна плата, сигуран посао, стални радни однос
и бројне привилегије које се
углавном мере у новцу, само су
неке од предности државних фирми. И
када немају динара у буџету, у њима би
свако да се запосли, тврде саговорници
„24 сата“.
У Србији ради укупно 2,3 милиона
људи, а сваки трећи запослени (740.000)
се удомио у јавној служби. У односу на
европски просек, домаћи јавни сектор
упошљава три пута више радника.
Плате у државним предузећима истовремено су више за 22.000 динара од
просечне зараде у земљи.
У септембру се у државним фирмама зарађивало око 65.000 динара,

„Редовна плата код приватника не
мора да буде континуитет, а у државној
служби је правило“, каже банкар који
ради у сектору за становништво једне
веће банке у Србији.
Анализе Центра за истраживање
у привреди показују да се у Србији, у
државним предузећима, у администрацији ефективно ради три сата и 45
минута дневно, а на терену 25 минута
дуже. Истовремено се код приватника
ради седам сати и 18 минута, дакле
скоро четири сата дуже.

Продуктивност на државном
послу 45 одсто

Предности државне службе:
1. сигуран посао
2. добре отпремнине у случаја отказа
3. редовна уплата доприноса
4. редовна плата
5. бонуси, јубиларне награде
6. тринаеста плата
7. плаћен прековремени рад и рад нерадним данима
8. најмање 21 дан одмора годишње
9. накнада у случају смрти ближњег
10. бољи пролаз у банци
25.000 више него у приватном сектору.
Радници у Народној банци Србије зарађују у просеку 88.490 динара месечно.
Запослени у јавном сектору ове
године суочавају се први пут са резовима - влада им је смањила плате и
поручила да ће бити отказа, наравно уз
отпремнине, али и даље је боље радити
код државе него код приватника.
„Резови у јавном сектору поручују
да је економија државе лоша, а то значи
да је најлошије радити код приватника“,
каже економиста Љубомир Маџар.
Државна служба углавном подразумева редовне доприносе, бонусе,
јубиларне награде и тринаесту плату.
Радници ПТТ-а недавно су примили додатак од око 33.000 динара, јер је фирма прошле године остварила добит.
Искуства показују да су државни
службеници и најомиљенији клијенти
банака. Банкари не желе да причају
јавно, тврде да су им сви клијенти драги, али незванично признају да лакше
одобравају кредит уколико је клијент
на буџетској каси.
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Јавни сектор
- 1,7 милиона запослених у Србији
- 740.000 запослених у јавном сектору
- 160.000 процењени вишак у јавном
сектору
- 39.000 динара просечна плата код
приватника
- 43.975 просечна зарада у земљи
- 49.598 просечна плата у јавном
сектору
- 65.507 просечна зарада у јавним
предузећима
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Јавна служба можда нигде у савременом свету још увек није достигла
онај ниво одговорности, посвећености
и ефикасности који јој приписујемо у
теорији. Истраживања показују да је
продуктивност на државном послу 45
одсто. У приватном сектору је дупло
већа. Радници запослени код приватника користе само законску паузу и
скоро ништа више, јер се остало време
ради пуном паром.
„Проблем у државној управи је што
по правилу имате 10, 12 људи који вуку
посао за 50. А онда тих 50 отаљава,
нема иницијативу, успорава, па ето,
чак и дрема на послу. Сви се исто награђују, без обзира на резултате. Зато
спавачи немају мотивацију да устану
из фотеље и баце се на посао“, прича
за „Блиц“ Ранка Савић, председница
Асоцијације слободних и независних
синдиката. Не само да за спавање у
државној служби нема казне, већ дремарошима једнако следују дневнице
за празнике и прековремени рад (кад
их задеси).
„Радили, не радили, исто им се хвата.
Имају плату у дан, викенд, дневнице,
одморе... Све је то нормално, али разлика између онога ко поштено ради и
онога ко дрема мора да се направи“,
истиче Савићева и додаје да им се
отказ може дати само у случају тешке повреде радне обавезе, у шта спавање не спада. С друге стране, тешко
оном у приватном сектору кога шеф
ухвати да дрема над тастатуром, а
код приватника се углавном толико
ради да би запослени често најрадије
заспали и над столом.

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

У ОВОМ БРОЈУ

277
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

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Македонска 42
тел. 011/3220-721

Послови мање сложености везани за рад
Скупштине, Већа и председника општине

у Одељењу за скупштинске послове и послове Већа
и председника, на одређено време до 6 месеци, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, напредно знање рада на рачунару; 3 године радног искуства, од чега најмање 1 година на истим или сличним пословима.

Послови писарнице и овере преписа, потписа и
рукописа

у Одељењу за општу управу, имовинско-правне и
стамбене послове, на одређено време до 6 месеци, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, коришћење рачунара, најмање 6 месеци
радног искуства.

Дактилограф

у Служби за финансијске и заједничке послове, на
одређено време до 6 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: дактилограф I-а или I-б класе, најмање 6 месеци радног искуства.

Кафе-куварица

у Служби за финансијске и заједничке послове, на
одређено време до 6 месеци, због повећаног обима
посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: КВ радник или основна школа.
ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да
има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве са потребним
доказима о испуњености услова, у оригиналу или у овереној копији, подносе
се Управи Градске општине Стари град, на наведену адресу, у року од 8 дана
од дана објављивања, а о пријавама ће се одлучити у року од 15 дана од дана
истека рока оглашавања.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8721-786

Дипломирани економиста - приправник

у Одељењу за развој, на одређено време до 1 године
УСЛОВИ: услов за заснивање радног односа је завршен економски факултет.

Дипломирани инжењер пољопривреде приправник
у Одељењу за буџет, финансије и привреду, на
одређено време до 1 године

УСЛОВИ: услов за заснивање радног односа је завршен пољопривредни
факултет.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: диплому којом се потврђује стручна спрема (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ да
против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (издат
од стране надлежног суда након објављивања овог огласа), уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државним органима (издато након објављивања овог
огласа). Пријаве на оглас слати на горенаведену адресу. Лице за контакт: Славица Лаиновић, број телефона: 011/8721-786. Неблаговремене, неразумљиве
или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени потребни докази, неће се разматрати.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8721-786

Стручни сарадник - демограф

у Одељењу за урбанизам и комунално-грађевинске
послове, на одређено време до 24 месеца, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: завршен географски факултет - одсек демографија и најмање 1 година радног искуства у струци.

Стручни сарадник за послове урбанизма

у Одељењу за урбанизам и комунално-грађевинске
послове, на одређено време до 24 месеца, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: завршен архитектонски факултет и најмање једна година радног
искуства у струци.

Сарадник за административно-техничке
послове МЗ Бело Поље, Ратари и Бргулице

у Служби за скупштинске послове и прописе, на
одређено време до 24 месеца, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: завршена виша школа - струковне студије било ког смера, положен
државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци.

Виши референт за комуналне послове

у Одељењу за урбанизам и комунално-грађевинске
послове, на одређено време до 24 месеца, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: завршена средња школа било ког смера, положен државни стручни
испит и најмање 3 године радног искуства у струци.

Виши референт - радник у инфо-центру

у Одељењу за општу управу, на одређено време до 24
месеца, због повећаног обима посла

Унапредите
своје пословање
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УСЛОВИ: завршена средња школа било ког смера, положен државни стручни
испит и најмање 3 године радног искуства.

Стручни сарадник за безбедност и здравље на
раду
у Одељењу за општу управу, на одређено време до 24
месеца, због повећаног обима посла

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: завршен факултет безбедности, положен државни стручни испит и
најмање 1 година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: диплому којом се потврђује стручна спрема
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о положеном државном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ
да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (издат
од стране надлежног суда након објављивања овог огласа), уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима (издато након објављивања
овог огласа). Пријаве слати на горенаведену адресу. Лице за контакт: Славица
Лаиновић, број телефона: 011/8721-786. Неблаговремене, неразумљиве или
непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени потребни докази,
неће се разматрати.

КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 1

Извршилац послова на пројекту из области
јавне набавке - послови припреме и обраде
јавних набавки у Одељењу за привреду и
финансије
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање на основним студијама економског смера у
трајању од најмање 4 године или њему одговарајућа стручна спрема на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјализоване академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука - доказ о стручној спреми; једна
година радног искуства - потврда о радном искуству; положен стручни испит
за рад у органима државне управе - доказ о положеном стручном испиту;
оспособљеност за рад на рачунару и познавање (српског и мађарског) језика
и писма који су у службеној употреби у општини; уверење о држављанству
РС; 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; да је пунолетан и да има општу
здравствену способност.
ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова подносе се
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

34227 Баточина, Краља Петра I 37
тел. 034/6842-361

Радник на пословима пружања информација у
вези са радом органа Општине

у Одељењу за општу управу Општинске управе Општине
Баточина
УСЛОВИ: НК радник, лице са инвалидитетом, држављанство Републике
Србије, да је лице пунолетно, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора најмање од 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас кандидати прилажу следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству Републике Србије, уверење да нису осуђивани, акт надлежног органа којим је утврђена инвалидност и уверење о положеном стручном
испиту за рад у државним органима. Контакт телефон: 034/6842-361. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „Оглас за радника на пословима пружања
информација у вези са радом органа Општине“. Рок за пријављивање је 8
дана.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

34300 Аранђеловац, Венац слободе 10
тел. 034/711-311

Радник на пословима одржавања хигијене

на одређено време до повратка запосленог са
боловања, у Одељењу за општу управу и заједничке
послове
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: завршена основна школа. Поред доказа о испуњавању посебних
услова, кандидати су дужни да уз пријаву на оглас приложе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); доказ да се против кандидата не води
истрага, нити је подигнута оптужница; доказ да лице није осуђивано на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државним органима. Документа предати оригинална или оверене фотокопија истих. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ КНИЋ

34240 Кнић, тел. 034/510-113

Начелник Општинске управе Општине Кнић
на период од 5 година

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за заснивање радног односа прописане чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“,
бр. 48/91, 69/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02,
49/05 - Одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр.
др. закона и 23/13 - Одлука УС); да је држављанин РС; 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. Кандидат мора
да испуњава и услове прописане чл. 54 став 2 Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14); завршен правни факултет, (под завршеним факултетом не подразумева се факултет са трогодишњим студијама);
положен испит за рад у органима државне управе и најмање 5 година радног
искуства у струци.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву са биографијом подноси следећа документа, у
оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о завршеном правном факултету, уверење о положеном државном испиту или доказ о положеном правосудном испиту, доказ о радном искуству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству РС, уверење о здравственој способности (накнадно
по доношењу одлуке о избору кандидата), уверење 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 (издато након објављивања огласа) и уверење надлежног суда да против лица није
покренута истрага и да није подигнута оптужница (издато након објављивања
огласа). Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року
од 8 дана од дана објављивања, на адресу: Општинско веће Општине Кнић Комисија за избор кандидата за начелника Општинске управе Кнић, поштом
или се могу предати на писарници Општинске управе Општине Кнић. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Општинско веће
ће акт о постављању начелника Општинске управе донети у року од 15 дана
од истека рока за подношење пријава.

КРУШЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА

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

Извршилац за стручно-оперативне послове,
Служба за изградњу и легализацију, у Одељењу
за урбанизам и грађевинарство
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним односима
у државним органима, потребно је да кандидати испуњавају и следеће услове:
високо образовање стечено на студијама другог степена, односно на основним
студијама у трајању од најмање четри године, грађевински или архитектонски
факултет, положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 1 година радног искуства. Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати
су дужни да доставе и потребна документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (издат
на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном
гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
уверење о здравственом стању (не старије од 6 месеци), уверење основног и
вишег суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (издато након објављивања овог огласа), уверење полицијске управе да
лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (издато након објављивања овог огласа), уверење
о положеном државном - стручном испиту, доказ о радном искуству, у року од
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или у фотокопији
овереној у општини или суду неће се узети у разматрање. Избор кандидата
извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за подношење пријаве.

14.01.2015. | Број 604 |

11

Администрација и управа

СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ГРАДА КРУШЕВЦА
37000 Крушевац, Драгомира Гајића 1
тел. 037/3441-371

Секретар месне заједнице

на одређено време до 24 месеца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
средње образовање у четворогодишњем трајању: гимназија, економско-трговинска школа, техничка школа, педагошка школа, хемијско-технолошка школа, електротехничка школа, машинско-електротехничка школа, пољопривредно-техничка школа или медицинска школа и најмање шест месеци радног
искуства. Уз пријаву са биографијом кандидат треба да приложи и друга документа: диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених (издат на
обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење
полицијске управе 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 (не старије од 6 месеци), уверење основног и вишег суда да није у току кривични поступак и да није покренута истрага против кандидата (не старије од 6 месеци) и потврду о радном искуству. Сва
документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке о избору кандидата. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на наведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

НОВИ СА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
факс: 021/4874-742
e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др.
закон, 39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона
и 83/05 - испр. др. закона, 23/13 - одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању
Службе за управљање људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и
3/13), Служба за управљање људским ресурсима објављује
ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
1. Орган у коме се радно место попуњава: Управа за заједничке послове
покрајинских органа
2. Радно место које се попуњава:

Кафе-кувар

на одређено време због повећаног обима посла од 1 године
један извршилац
3. Опис послова радног места: Обавља послове пружања угоститељских
услуга, припрема топле напитке и безалкохолна пића за послужење, пере
посуђе и одржава чистоћу радне просторије, као и друге послове по налогу
помоћника директора, начелника Одељења и шефа Одсека.
4. Услови потребни за заснивање радног односа: основно образовање
и пробни рад од три месеца.
5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси
директор.
6. Meсто рада: Нови Сад.
7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење пријаве је 8
дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у огласним новинама „Послови“. Рок
почиње да тече 15. јануара 2015. године, а истиче 22. јануара 2015. године.
8. Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за заједничке послове
покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Биљана Николић, стручни сарадник за радне односе, број телефона: 021/4874-650.
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10. Докази који се прилажу:
- пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и контакт телефон;
- CV - радна биографија;
- уверењe о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена
фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне карте;
- уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу;
- доказ о завршеној основној школи (оригинал или оверена фотокопија дипломе);
- фотокопија радне књижице.
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење о општој здравственој способности - не старије од 6 месеци.
11. Датум оглашавања: 14. јануар 2015. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским
ресурсима, на огласној табли Покрајинске владе, на огласној табли Управе за
заједничке послове покрајинских органа и у гласилу организације надлежне
за послове запошљавања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
факс: 021/4874-742
e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др.
закон, 39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона
и 83/05 - испр. др. закона, 23/13 - одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању
Службе за управљање људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и
3/13), Служба за управљање људским ресурсима објављује
ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
1. Орган у коме се радно место попуњава: Управа за заједничке послове
покрајинских органа
2. Радно место које се попуњава:

Помоћни кухињски радник

на одређено време због повећаног обима посла од 1 године
један извршилац
3. Опис послова радног места: Обавља помоћне послове у вези са припремом хране у ресторану, као и друге послове по налогу помоћника директора,
начелника Одељења и шефа Одсека.
4. Услови потребни за заснивање радног односа: основно образовање
и пробни рад од три месеца.
5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси
директор.
6. Meсто рада: Нови Сад.
7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење пријаве је 8
дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у огласним новинама „Послови“. Рок
почиње да тече 15. јануара 2015. године, а истиче 22. јануара 2015. године.
8. Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за заједничке послове
покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Биљана Николић, стручни сарадник за радне односе, број телефона: 021/4874-650.
10. Докази који се прилажу:
- пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и контакт телефон;
- CV - радна биографија;
- уверењe о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал или оверена
фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне карте;
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- уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу;
- доказ о завршеној основној школи (оригинал или оверена фотокопија дипломе);
- фотокопија радне књижице.
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење о општој здравственој способности, не старије од 6 месеци.
11. Датум оглашавања: 14. јануар 2015. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским
ресурсима, на огласној табли Покрајинске владе, на огласној табли Управе за
заједничке послове покрајинских органа и у гласилу организације надлежне
за послове запошљавања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
факс: 021/4874-742
e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др.
закон, 39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона
и 83/05 - испр. др. закона, 23/13 - одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању
Службе за управљање људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и
3/13), Служба за управљање људским ресурсима објављује
ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
1. Орган у коме се радно место попуњава: Управа за заједничке послове
покрајинских органа
2. Радно место које се попуњава:

Спремачица

на одређено време због повећаног обима посла од 1 године
три извршиоца
3. Опис послова радног места: Обавља помоћне послове одржавања
хигијене кабинета, канцеларија, опреме и инвентара, као и друге послове на
одржавању чистоће по налогу помоћника директора, шефа Одсека и предрадника.
4. Услови потребни за заснивање радног односа: средње образовање и
пробни рад од три месеца.
5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси
директор.
6. Meсто рада: Нови Сад.
7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење пријаве је 8
дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у огласним новинама „Послови“. Рок
почиње да тече 15. јануара 2015. године, а истиче 22. јануара 2015. године.
8. Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за заједничке послове
покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Биљана Николић, стручни сарадник за радне односе, број телефона: 021/4874-650.
10. Докази који се прилажу:
- пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и контакт телефон;
- CV - радна биографија;
- уверењe о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал или оверена
фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне карте;
- уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу;
- доказ о завршеној средњој школи (оригинал или оверена фотокопија дипломе);
- фотокопија радне књижице.
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Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење о општој здравственој способности, не старије од 6 месеци.
11. Датум оглашавања: 14. јануар 2015. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским
ресурсима, на огласној табли Покрајинске владе, на огласној табли Управе за
заједничке послове покрајинских органа и у гласилу организације надлежне
за послове запошљавања.

ПАНЧЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА КОВАЧИЦА

26210 Ковачица, Маршала Тита 50

Заменик матичара матичног подручја Падина

за рад у Одељењу за општу управу и заједничке послове
Општинске управе Општине Ковачица, на одређено
време до повратка раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат подноси, поред документације утврђене чланом 6 Закона о радник односима у државним органима (доказ о држављанству, извод
из матичне књиге рођених и уверење да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу) и доказе о
испуњавању потребних услова утврђених Правилником о унутрашњој систематизацији Општинске управе: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године - друштвеног смера, положен посебан испит за
матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни
испит, познавање рада на рачунару, познавање словачког језика, 1 година
радног искуства у струци. Пријаве са потребном документацијом достављају
се у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Контакт телефон: 013/661-122. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. О извршеном избору кандидати ће бити писмено
обавештени.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

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

Послови инспектора наплате

у Одељењу за локалну пореску администрацију, на
одређено време ради замене привремено одсутне
раднице (породиљско одсуство)
УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII/1 степен) - дипломирани правник или
дипломирани економиста, једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.
Уз пријаву на оглас кандидати су обавезни да поред доказа о испуњености
посебних услова приложе доказе о испуњености општих услова: уверење
да је држављанин Републике Србије, доказ да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора у трјању од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државним
органима, извод из матичне књиге рођених. Изабрани кандидат обавезан је
да пре заснивања радног односа приложи доказ да има општу здравствену
способност. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРОКУПЉЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, Таткова 2
тел. 027/324-040, лок. 102

Заменик начелника Општинске управе
Општине Прокупље
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати посебне услове прописане чланом 54
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007): завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање 5
година радног искуства у стуци. Поред посебних услова, кандидат мора да
испуњава и опште услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/20001
и 39/2002): да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има
општу здравствену способност, прописану стручну спрему, да није осуђиван
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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 кандидати прилажу следећу документацију, у оригиналу
или у овереној фотокопији: диплому о завршеном правном факултету, извод
из матичне књиге рођених (издат после 01.03.2010.), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о положеном стручном испиту, доказ о
радном искуству, лекарско уверење, уверење да нису под истрагом (издаје
надлежни суд) и доказ да нису осуђивани за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење издаје ПУ). Доказ
о испуњености услова опште здравствене способности доставља изабрани
кандидат. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За оглас за заменика начелника Општинске
управе“, на адресу Општинске управе.

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

1. Администратор кол-центра

за рад у Одељењу за општу управу и заједничке
послове, на одређено време због повећаног обима
посла, у трајању до 20 месеци
УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање стечено на студијама првог степена из области економских наука или менаџмента (основне академске студије, основне струковне студије), односно економиста или менаџер са стеченим образовањем на основним студијама у трајању до три године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 1 година
радног искуства, знање енглеског језика, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.

2. Послови трезора

за рад у Одељењу за привреду и финансије, на
одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог
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.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидати треба да испуњавају и опште
услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз
пријаву са биографијом, кандидати подносе 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 Републике Србије (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу (уверење издато од МУП-а - надлежна полицијска управа,
не старије од 6 месеци), копију личне карте; за радно место под бр. 1 - доказ о
знању енглеског језика, 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 ____________“, 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.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

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

Административни послови

за рад у Градској управи за опште и заједничке послове
Града Сремска Митровица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98,
49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: познавање рада на рачунару, средње образовање стечено
у четворогодишњем трајању - техничког смера; 1 година радног искуства у
струци, положен државни стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити доказе
о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу, уверење о стеченом радном искуству у
струци; уверење о положеном стручном испиту; уверење о здравственој способности - доставља изабрани кандидат, у вези познавања рада на рачунару
- потребно је доставити било који доказ (сертификат, копија сведочанства уколико је у оквиру средњег образовања рачунарство и информатика изучавано
као наставни предмет, оверена изјава кандидата да познаје рад на рачунару
и др.). Пријаве се подносе начелнику Градске управе за опште и заједничке
послове Града Сремска Митровица, на адресу Градске управе, са назнаком: „За
оглас - административни послови“. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Информације на број телефона: 022/610-566, лок. 143.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ДУНАВ“
22320 Инђија, Војводе Степе 42
тел/факс: 022/560-526
e-mail: csrdunav@neobee.net

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора Центра за социјални рад „Дунав“ у Инђији може бити
именован држављанин Републике Србије, који је стекао високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални радник и најмање пет година радног искуства у струци. Мандат директора Центра за социјални рад „Дунав“ у Инђији траје четири године.
Кандидат уз пријаву доставља: пријаву, својеручно потписану, са биографијом
и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију доказа о одговарајућој
стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе); доказ о радном
искуству (оверена фотокопија радне књижице); доказ о положеном стручном
испиту; уверење да није осуђиван; уверење да се против њега не води кривични поступак, односно да није поднет захтев за спровођење истраге или
одређених истражних радњи, да није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности.
Кандидат за директора Центра за социјални рад „Дунав“ у Инђији уз прописану документацију подноси програм рада за мандатни период на који се врши
избор. Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити
на адресу: Центар за социјални рад „Дунав“ у Инђији, Војводе Степе 42, са назнаком: „За јавни конкурс за именовање директора“. Конкурс се објављује на
интернет презентацији и на огласној табли Центра за социјални рад „Дунав“ у
Инђији и у „Службеном гласнику Републике Србије“. Све додатне информације
могу се добити на број телефона: 022/560-526.

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566
Оглас објављен 10.12.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: послови из области финансија, за рад
у Градској управи за опште и заједничке послове Града Сремска
Митровица.

www.nsz.gov.rs
14

| Број 604 | 14.01.2015.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

Администрација и управа

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

22320 Инђија, Цара Душана 1

Шеф Кабинета председника Општине

на одређено време до 24 месеца, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: Посебни услови: IV степен стручне спреме, машинске струке, правне
струке, економске струке или завршена гимназија, 1 година радног искуства,
знање страног језика (енглески или немачки), положен стручни испит за рад
у органима државне управе, познавање рада на рачунару. Поред посебних
услова, кандидат треба да испуњава и опште услове утврђене чл. 6 Закона о
радним односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом кандидат
подноси следеће доказе, у оригиналу или у овереној копији: доказ о стеченој стручној спреми, доказ о положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе, доказ о радном искуству, доказ о знању страног језика, извод
из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу (уверење издато од МУП-а - надлежна полицијска управа, не
старије од 6 месеци), копију личне карте, 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: шеф Кабинета председника Општине“, доставља се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, поштом на адресу: Општинска управа Општине Инђија, Цара Душана 1, 22320 Инђија или лично на шалтеру бр. 1 пријемне
канцеларије. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, у оригиналу или у овереној фотокопији, неће
бити разматране.

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
ОПШТИНСКА УПРАВА

22300 Стара Пазова, Светосавска 11
тел. 022/310-170

Послови уређивања интернет портала

графијом кандидат подноси: оверену копју дипломе, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству РС, уверење о општој здравственој способности, уверење 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. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања.

ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

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

Послови припреме и послуживања
освежавајућих напитака
на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: квалификовани радник и шест месеци радног искуства.

Послови културе, информисања и спорта
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, шест месеци радног искуства и
положен стручни испит.

Послови економата

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, шест месеци радног искуства.

Послови архиве и издавања радних књижица
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, шест месеци радног искуства.

Послови портира

на одређено време до 2 године

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена (основне
академске студије, основне струковне студије) у области рачунарских наука, електротехничког и рачунарског инжењерства, односно на студијама у
трајању од најмање 3 године, 1 година радног искуства и положен стручни
испит за рад у органима државне управе. Општи услови: да је лице држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност,
прописану стручну спрему и радно искуство, положен стручни испит за рад у
органима државне управе, да није осуђивано за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас приложити:
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплому, уверење о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству, уверење суда
да лице није под истрагом, односно да није осуђивано за поменута кривична
дела, лекарско уверење приложиће изабрани кандидат. Пријаве са приложеном документацијом о испуњавању сваког од наведених услова (осим услова
под тачком 7 који ће изабрани кандидат доставити по пријему у радни однос),
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, Општинској управи Општине Стара Пазова, Светосавска 11, број телефона: 022/310-170, лок. 315. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: средња стручна спрема - друштвеног или техничког смера, шест
месеци радног искуства.

Послови месних заједница

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен стручне спреме, шест месеци
радног искуства.

Послови финансијске подршке породица са
децом
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: основне академске студије у трајању од три године - економиста бачелор економије, једна година радног искуства.

Послови вишег пореског извршитеља
на одређено време до 12 месеци

В РА Њ Е
ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

УСЛОВИ: академске студије другог степена - мастер, струковне специјалистичке, специјалистичке струковне студије високог образовања стеченог на академским студијама у трајању од најмање 4 године - дипломирани економиста
- мастер економиста, једна година радног искуства и положен стручни испит.

Послови матичних књига - за матична подручја

Послови стручног сарадника за екологију и
заштиту животне средине

17525 Трговиште, Краља Петра I Карађорђевића 4
тел. 017/452-203

на одређено време због повећаног обима посла до 12
месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен правни факултет.

Послови урбанизма - издавање грађевинских
дозвола и локација

на одређено време због повећаног обима посла до 12
месеци
УСЛОВИ: завршен грађевински факултет или завршена висока грађевинско-геодетска школа.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и услове из
члана 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву са био-

Бесплатна публикација о запошљавању

при КЛЕР-у, на одређено време до 12 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: академске студије другог степена - мастер, струковне специјалистичке, специјалистичке струковне студије високог образовања стечено на академским студијама у трајању од најмање 4 године, једна година радног искуства.

Послови матичара за матично подручје
Муховац
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: академске студије другог степена - мастер, струковне специјалистичке, специјалистичке струковне студије високог образовања стечено на академским студијама у трајању од најмање 4 године - дипломирани правник - мастер
правник, једна година радног искуства и положен стручни испит.
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ОСТАЛО: Поред горенаведених посебних услова, кандидат треба да испуњава
и следеће услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно лице, да има
општу здравствену способност, прописану стручну спрему, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора најмање до шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве се подносе на адресу: Општина Бујановац, Општинска
управа, 17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 115 или се непосредно предају у писарници Општинске управе Бујановац на истој адреси. Контакт телефон за добијање додатних информација у Општинској управи: 017/651-103.
Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЗАЈЕЧАР
ОПШТИНА БОЉЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

19370 Бољевац, Краља Александра 24

Радник у Општинској управи Бољевац, у
Одељењу за локални економски развој,
привреду, пољопривреду, ванредне ситуације,
одбрану и месне заједнице, за радно место:
послови одбране, ванредних ситуација и
противпожарне заштите

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: средња стручна спрема - управна школа, гимназија, економска
школа, положен стручни испит, 1 година радног искуства, 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, са назнаком: „Пријава на оглас“, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

19370 Бољевац, Краља Александра 24

Возач моторног возила

за рад у Општинској управи, у Одељењу за општу
управу и скупштинске послове, на одређено време до 12
месеци, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: положено за возача „Б“ категорије, 3 године радног искуства, 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 државним органима. Пријаве са доказима
о испуњености услова доставити на адресу Општинске управе Бољевац, у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Помоћни радник

за рад у месној канцеларији Илино, Мирово, Ртањ и
Рујиште, у Општинској управи Бољевац, у Одељењу
за општу управу и скупштинске послове, на одређено
време до 12 месеци, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да има прописану стручну
спрему (основна школа), 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 државним органима. Пријаве са доказима о
испуњености услова доставити на адресу Општинске управе Бољевац, у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

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

SISTEM FIRE PROTECTION
SERVICES DОО BEOGRAD

11000 Београд, Капетана Миодрага Милетића 2
тел. 011/393-33-45
e-mail: оffice@sistemfps.rs

Стручни сарадник за архитектонске послове
Кључне одговорности: учествује у координацији и изради идејних и главних
пројеката за објекте; учествује у припреми пројектних задатака и врши израду
идејних решења за објекте; одговоран за примену прописа и правила пројектовања и припреме техничке документације у домену дизајн - менаџмента, као
и увођење и праћење актуелних стандарда у свом домену деловања; ангажован на пословима отварања и реновирања објеката.
УСЛОВИ: завршен архитектонски факултет; неопходно радно искуство на
пословима дизајна ентеријера од 1 године; лиценца за пројектовање; познавање рада у АutoCAD програму на експертском нивоу; знање говорног и писаног енглеског језика на напредном нивоу; знање рада у МS Оffice (Wоrd, Еxcel,
Pоwеr Point) на напредном нивоу; пожељна возачка дозвола „Б“ категорије.

Сарадник на пројектима
Кључне одговорности: планирање пројеката, израда плана пројекта; планирање програма (групе пројеката); извештавање о току пројеката (време,
ресурси, трошкови); оптимизација пројектних планова (нивелација ресурса);
планирање ризика; комуникација са члановима пројектног тима; прикупљање
и архивирање пројектне документације; ангажован на пословима отварања и
реновирања објеката.
УСЛОВИ: завршен факултет техничког усмерења (пожељно ФОН); неопходно радно искуство на пословима планирања пројеката од минимум 1 године;
познавање рада у МS Project-програму на експертском нивоу; знање говорног
и писаног енглеског језика на напредном нивоу; знање рада у МS Оffice (Wоrd,
Еxcel, Pоwеr Point) на напредном нивоу.

Координатор за технички развој
Кључне одговорности: прати процес изградње/реновирања објеката у складу
са уговорима, постављеним роковима и буџетом; израђује план финансирања
и извођења радова по фазама из уговорене динамике радова; учествује у примопредаји радова, техничком пријему и изради окончаних записника; организује послове стручног, директног и инвеститорског надзора; управља интерним тимом за отварање објеката; координира рад служби подршке; ангажован
на пословима отварања и реновирања објеката.
УСЛОВИ: висока стручна спрема - дипломирани грађевински инжењер или
архитекта; лиценца инжењерске коморе за одговорног извођача радова или
одговорног пројектанта; 5 година радног искуства на сличним пословима;
напредни ниво познавања енглеског језика; напредно коришћење МS Оffice
пакета; пожељна сертификација у управљању пројектима; возачка дозвола
„Б“ категорије.

Сарадник за брендирање
4 извршиоца

Кључне одговорности: планира, координира и прати реализацију маркетиншких активности на пословима брендирања и обележавања објеката; организује послове брендирања објеката, утврђује потребну динамику радова на
припреми, дистрибуцији материјала и извођењу брендирања; комуникација са
креативном агенцијом, прикупљање и координација потребне документације
и решења брендирања (3D модели, презентације, припреме за штампу); комуникација са штампаријама, организација мерења површина за брендирање и
обележавање, координација припреме за штампу, праћење извођења радова на брендирању; праћење и контрола документације и трошкова; контрола релизованих решења брендирања и обележавања објеката; ангажован на
пословима отварања и реновирања објеката.
УСЛОВИ: средња стручна спрема (дизајнерска и друга струка); 3 године радног искуства на сличним пословима; напредни ниво познавања енглеског језика; напредно коришћење МS Оffice пакета; возачка дозвола „Б“ категорије.

Сарадник за технички развој
2 извршиоца

www.nsz.gov.rs

Кључне одговорности: прати процес опремања у складу са уговорима и договореном динамиком радова; израђује попис основних средстава на објекту и
комплетирање целокупне техничке документације везане за опрему малопродајних објеката; израђује план финансирања и испоруке и монтаже опреме
по фазама из уговорене динамике радова; учествује у примопредаји опреме
и изради окончаних записника; ангажован на пословима отварања и реновирања објеката.
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Оглас објављен 24.12.2014. године у публикацији „Послови“, за радно место: послови урбанизма, на одређено време до повратка одсутног радника, поништава се у целости.
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Трговина и услуге

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија
УСЛОВИ: средња стручна спрема - техничког усмерења; 2 године радног искуства на сличним пословима, пожељно на опремању малопродајних објеката;
спремност за рад на терену; основни ниво познавања енглеског језика; основни ниво коришћења МS Оffice пакета; возачка дозвола „Б“ категорије.

Грађевинарство и индустрија

Merchandiser/комерцијалиста

„ДЕЛТА ТЕХНИК МАРОЛД“ ДОО

Кључне одговорности: одговоран је за позиционирање и репозиционирање
производа у складу са дефинисаним планограмима; обавезан је да при излагању поштује правила излагања робе по роковима трајања и постављање
маркетиншких материјала; дужан је да примењује све усвојене стандарде и
процедуре; ангажован на пословима отварања и реновирања објеката.

на одређено време 3 месеца

14 извршилаца

21300 Беочин, Омладинска бб
тел. 021/871-705
е-mail: beric.deltatehnik@gmail.com

Машински инжењер

ИТ техничар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању: дипломирани машински
инжењер - производно машинство, познавање рада на рачунару - МS Оffice,
програми за 3D моделовање за израду техничке документације, енглески или
немачки језик - средњи ниво, пожељно да кандидат има положен стручни
испит - лиценцу и радно искуство у производном машинству. Слање пријаве за
запослење мејлом. Конкурс је отворен до попуне радног места.

Кључне одговорности: инсталира и врши конфигурацију система и апликативних софтвера на рачунарима корисника; одговоран је за сервисирање рачунара корисника; пружа помоћ корисницима у раду.

24000 Суботица, Бер Имреа 3-5
e-mail: hr@legendww.com

УСЛОВИ: средња стручна спрема (трговачка и друга струка); 1 година радног
искуства на сличним пословима; средњи ниво познавања енглеског језика;
напредно коришћење МS Оffice пакета; возачка дозвола „Б“ категорије.

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема (техничка и друга струка); 1 година радног
искуства на сличним пословима; средњи ниво познавања енглеског језика;
напредно коришћење МS Оffice пакета; возачка дозвола „Б“ категорије.
ОСТАЛО: Пријаве се достављају на e-mail: оffice@sistemfps.rs, дo 23.01.2015.
године. Неопходно је доставити CV, пропратно писмо (неопходно навести
износ очекиване зараде).

„ДОНАНАТУРАЛЕС“ ДОО

21000 Нови Сад, Др Светислава Касапиновића 22
тел. 069/5033-380
е-mail: sandra.kokovic79@gmail.com

Мушко - женски фризер
2 извршиоца

УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме у занимању: помоћни женски фризер, фризер за жене, модни женски фризер или лица која су завршила обуку
са 2 године радног искуства. Јављање кандидата на број телефона: 060/6033338, достављање радних биографија на увид.

„DELTEX“ DОО

21000 Нови Сад, Царинска 1
факс: 021/6614-311
е-mail: novako@deltex.rs

Пословни секретар
УСЛОВИ: IV, VI/1 или VII/1 степен стручне спреме, познавање МS Оffice програма (Еxcel, Wоrd, Интернет), радно искуство на истим или сличним пословима
минимум 2 године. Конкурс је отворен 15 дана. Слање пријаве за запослење
на горенаведену мејл адресу или поштом на адресу: Царинска 1, Нови Сад.

„DELTEX“ DОО

21000 Нови Сад, Светозара Марковића 14
тел. 065/300-361, е-mail: novako@deltex.rs

Оперативни менаџер продаје
на одређено време 2 месеца
2 извршиоца

„ЕМИНЕНТ“ ДОО
Правник

УСЛОВИ: висока стручна спрема - правни факултет, положен правосудни
испит, минимум 3 године радног искуства на истим или сличним пословима,
познавање енглеског језика - напредни ниво, познавање рада на рачунару напредни ниво (МS Wоrd, Еxcel, Pоwеr Point, Интернет), праћење и тумачење
закона везаних за пословање компаније, правна служба: израда нацрта уговора и споразума у промету са трећим лицима, подршка у добијању различитих
дозвола, тумачења уговора, закона везаних за безбедност и здравље на раду,
кадровска служба: праћење и тумачење закона о раду, израда уговора о раду
и пратећих правилника, рачуноводство и финансије: састављање правилника,
одлука и других интерних аката, сектор веле и малопродаје: праћење закона
и законских измена, састављање правилника, одлука и других интерних аката,
правовремено обавештавање директора и руководиоца сектора о изменама и
допунама закона, новим правилницима у њиховој области пословања и слично, састављање свих уговора, правилника, општих аката, изјава, тужби, жалби
и других докумената у зависности од потреба сектора, а све у интересу компаније, саступање и одбрана правног лица, судским/вансудским и другим правним поступцим пред надлежним органима, праћење правне регулативе, рада
надлежних институција и слично. Заинтересовани кандидати могу биографије
слати на e-mail: hr@legendww.com. Оглас је отворен до 21.01.2015. године.

„ДОН ДОН“ ДОО

11000 Београд, Зорана Ђинђића 144б
тел. 024/666-096
e-mail: gordana.tomic@dondon.rs

Радник у производњи

на одређено време 12 месеци, за рад у Суботици
4 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пекар или прехрамбени техничар,
рад у сменама, пробни рад 1 месец, пожељно искуство у прехрамбеној индустрији. Заинтересовани кандидати могу биографије да шаљу на e-mail: gordana.
tomic@dondon.rs. Контакт телефон за ближе информације: 024/666-096. Оглас
је отворен до 31.01.2015. године.

Сајмови запошљавања

УСЛОВИ: IV, VI/1 или VII/1 степен стручне спреме у било ком занимању, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), возачка дозвола „Б“ категорије, енглески језик - средњи ниво, искуство на пословима продаје или комерцијалним пословима, пробни рад 1 месец.

ДЕНИС ПЛУС

24000 Суботица, Аксентија Мародића 56
тел. 069/2900-330

Кувар
УСЛОВИ: I, III или IV степен стручне спреме, пожељно радно искуство на припремању хране. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на број телефона:
069/2900-330, контакт особа: Иван Јакочевић. Оглас је отворен до 31.01.2015.
године.

Бесплатна публикација о запошљавању

14.01.2015. | Број 604 |
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Mедицина

Mедицина
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место, за рад у СР Немачкој:
Послодавац: „Seniorzentrum Rоwеland“ Хамбург, СР Немачка

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са
послодавцем. О месту и термину одржавања разговора кандидати који уђу у
ужи избор биће обавештени путем телефона.
Рок трајања конкурса: 07.02.2015. године.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР „АРАНЂЕЛОВАЦ“
34300 Аранђеловац, Краља Петра I 62
тел. 034/711-917

Асистент на пословима за здравствену негу

Стоматолошка сестра - техничар

Врста радног односа: на неодређено време, на пословима асистента за
здравствену негу до нострификације дипломе, а након нострификације дипломе на пословима квалификованог здравственог радника.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стоматолошка 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).

Место рада: Хамбург, СР Немачка
Образовање: завршена виша медицинска школа или висока медицинска
школа, општи смер.
Посебна знања и вештине:
- положен стручни испит за медицинске раднике;
- обавезно знање немачког језика, на минимално Б1 нивоу према Европском
референтном оквиру; неопходно је доставити сертификат;
- знање рада на рачунару: Wоrd и Еxcel.
Радно искуство: није неопходно.
Остали услови рада:
- висина бруто зараде је 1.900 евра до нострификације дипломе, 2.400 евра
након нострификације дипломе;
- трошкове превоза од Србије до СР Немачке сноси послодавац;
- трошкове издавања радне дозволе сноси лице.
Потребна документација:
- радна биографија/CV;
- диплома завршене школе (фотокопија);
- уверење о положеном стручном испиту за медицинске раднике (фотокопија);
- сертификат - за немачки језик.
Наведена документа доставити на српском језику.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена
лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају
филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на адресу филијале,
са назнаком: „За запошљавање радника у СР Немачкој - назив радног места за које конкуришу“. Кандидати који нису евидентирани као незапослена
лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају
поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: „За запошљавање радника у
СР Немачкој“.
Непотпуна документација неће бити разматрана.

Лабораторијски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, лабораторијски 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).

Педијатријски техничар за потребе дечјег
одељења Опште болнице
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријски 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).

Медицинска сестра - техничар општи смер за
потребе Опште болнице
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општи смер; 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: Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној средњој школи (оверену), фотокопију уверења о положеном стручном
испиту (оверену), фотокопију решења о издавању лиценце или решење о упису у Комору. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања...). Пријаве
на оглас са доказима о испуњености услова огласа достављају се у затвореној
коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

За додатне информације о овом конкурсу кандидати могу да се
обрате:
- свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ;
- Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив је бесплатан);
- миграционим сервисним центрима НСЗ:

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ“

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 2407-730

Виши радни терапеут

Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549

Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа - струковни терапеут; положен стручни испит; искуство у раду са полупокретним, непокретним
неуролошким пацијентима.

Клинички лекар (лекар опште праксе)

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет; положен стручни
испит за доктора медицине; радно искуство у струци од минимум 3 године.

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

на одређено време

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123
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Психолог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филозофски факултет; положен стручни
испит за здравствене сараднике; искуство у раду са неуролошких пацијентима; познавање неуропсихолошке процене одраслих и деце.

Спремачица

на одређено време
3 извршиоца
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Mедицина
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом,
контакт телефоном и мејл адресом; неоверене фотокопије диплома о завршеној школи и положеном стручном испиту. Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама, на наведену адресу Клинике
- правна служба, са назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног места
за које се конкурише. Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкасније
осмог дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање, као последњег дана рока за подношење пријаве, до 14,00 часова, без
обзира на начин доставе. Пријаве које буду примљене у Клиници после истека
дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене
у Клиници. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом
биће одбијене као неисправне.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186, лок. 103

Економски техничар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, за
рад на пословима радног места: шеф рачуноводства
у Служби за обављање заједничких послова, Одсек
економско-финансијских послова Дома здравља
Параћин
Опис послова: организује правовремено отварање и вођење пословних књига,
организује контролу и исправност књиговодствене документације, потпуно и
тачно евидентирање пословних промена на начелима Закона о рачуноводству(уредност и ажурност), организује израду и састављање шестомесечних
и годишњих обрачуна и њихово достављање надлежној служби у законом
прописаним роковима, пружа стручне савете приликом спровођења пописа
средстава и извора средстава, потраживања и обавеза итд., одговара за примену прописа из области рачуноводства, доставља одговорном лицу за јавне
набавке кварталне извештаје о утрошеним новчаним средствима на поступке
на које се Закон о јавним набавкама не примењује на прописаним обрасцима,
стара се да се пословне књиге воде по важећим прописима о књиговодству и
у том циљу издаје упутства, обавља послове на које је овлашћен решењем и
одлуком диртектора, а који су из делокруга рада служби у оквиру свог степена стручне спреме, радне способности и занимања, за свој рад одговоран је
начелнику Одсека, помоћнику директора за економске послове и директору
Установе.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња економска школа, радно искуство на економским пословима минимум једна година. Заинтересовани
кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку биографију, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеној
економској школи, фотокопију радне књижице, уверење Националне службе за запошљавање да се лице налази на евиденцији незапослених, доказ о
радном искуству на економским пословима (потврде, уверења и сл.), лекарско
уверење (подноси кандидат који буде изабран на конкурс). Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за горенаведено радно место подносе се у овереним копијама. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт
телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса,
донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на наведену
адресу. Неблаговремене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном
и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-011
е-mail: zavod@biocidi.оrg.rs

Медицински техничар
3 извршиоца

Опис послова: послови дезинфекције, дезинсекције и деритизације у здравственим и другим установама, у програмима јавног здравља, животној средини, учествује у пословима мониторинга ДДД послова у програмским активностима, ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди и ванпривреди,
ДДД послови у карантинским условима по епидемиолошким индикацијама,
обнављање знања и вештина за ДДД послове, послови на одржавању опреме, послови одржавања круга и објеката Завода у ванредним околностима
(отклањање последица елементарних непогода и у другим ванредним ситуацијама).
УСЛОВИ: завршена медицинска школа - IV степен стручне спреме. Уз пријаву
се подноси биографија и докази о испуњености услова конкурса у неовереним
фотокопијама (фотокопија дипломе). Пријаве са траженим прилозима достављају се на горенаведену адресу - поштом или на писарницу Завода. Непот-

Бесплатна публикација о запошљавању

пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу провери знања из области ДДД послова. Кандидат
који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за
рад на наведеним пословима.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈСКА
БОЛНИЦА „КОВИН“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-166

Оглас објављен 31.12.2014. године у публикацији „Послови“, за радно место: административни радник, мења се у делу назива и треба
да гласи: административни радник, на одређено време, најдуже до
24 месеца. У осталом делу оглас је непромењен.

СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО

36000 Краљево, Првомајска 46А
тел. 036/375-468
е-mail: borka.polumirac@sos-decijasela.rs

СОС родитељи/хранитељи и СОС тете
2 извршиоца

СОС родитељ/хранитељ је: професионалац за бригу о деци који живи са децом
у породичној кући у склопу СОС Дечијег села, води њихов развој и независно
руководи домаћинством; успоставља блиску везу са сваким дететом о ком брине, деци пружа потребну сигурност, љубав и стабилност у топлом породичном
окружењу; СОС-тета је особа која помаже СОС родитељу/хранитељу у бризи о
деци и свакодневним обавезама. СОС родитељ/хранитељ треба да има од 28
до 40 година (пожељно); средњу школу; психофизички је здрав/а; држављанин Републике Србије; да испуњава услове за хранитеља. Обавезна је обука
и пробни рад. Молимо вас да пошаљете ваше писмо у ком наводите зашто
бисте желели да постанете СОС родитељ/хранитељ, заједно са биографијом,
у периоду од 06. до 31. јануара 2015. године, на адресу: СОС Дечије село,
Првомајска 46А, 36000 Краљево, факс: 036/375-468, е-mail: borka.polumirac@
sos-decijasela.rs. Детаљније информације можете добити на бројеве телефона:
036/375-452 или 036/375-451, лок. 110.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

11000 Београд, Теодора Драјзера 44
тел. 011/3671-486

Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене привремено одсутног
радника
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - општи смер; 6 месеци
радног искуства; положен стручни испит. Уз пријаву приложити: кратку биографију, диплому или потврду (оригинал или оверену фотокопију) завршене
школе која се тражи огласом, уверење (оригинал или оверену фотокопију)
о положеном стручном испиту. Пријаве се подносе непосредно у кадровску
службу или поштом на наведену адресу болнице, са назнаком: „За оглас“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ

37210 Ћићевац, Светог Саве 19а
тел. 037/811-343

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих услова, потребан је завршен
медицински или стоматолошки факултет, положен специјалистички испит из
гране медицине, односно стоматологије из које Дом здравља обавља здравствену делатност и најмање 5 година радног стажа у области здравствене
заштите, након положеног специјалистичког испита или завршен економски или правни факултет са завршеном едукацијом из области здравственог
менаџмента и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите.
Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском,
стоматолошком, правном или економском факултету, оверену фотокопију
дипломе о положеном специјалистичком испиту из гране из које Дом здравља
обавља здравствену делатност или документ којим се доказује завршена
едукација из области здравственог менаџмента, уверење надлежне полициске управе да није осуђиван. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс предају се поштом
на адресу Дома здравља Ћићевац, са назнаком: „Конкурс за директора - не
отварати“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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Mедицина

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

Доктор медицине

на одређено време због замене раднице која је на
породиљском одсуству
Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља
појединца и породице; ради на откривању и сузбијању фактора ризика за
настанак болести; организује и спроводи прописане систематске и циљане
прегледе; обавља прегледе и дијагностику; одређује начин и врсту лечења,
прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења осигураног лица; указује хитну медицинску помоћ; упућује осигурано лице на амбулантно-специјалистичке прегледе у установи или на секундарни и терцијарни
ниво; одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење;
прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско-техничких помагала; сарађује са поливалентном патронажном службом;
спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља; учествује у
изради и евалуацији плана рада у својој служби; води прописану медицинску
документацију и евиденцију; одређује дужину привремене спречености за рад
због болести или повреде осигураника; даје оцену о здравственом стању осигураног лица и упућује осигурано лице на оцену радне способности; по потреби иде у кућне посете; обавља и друге послове из делокруга рада изабраног
лекара по налогу начелника службе и директора.
УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит, лиценца уколико је
поседује, без радног искуства. Посебна знања и вештине: рад на рачунару.
Место рада: Дом здравља Петровац на Млави са припадајућим амбулантама.
Услови рада: предвиђени Законом о раду РС, Статутом Дома здравља Петровац на Млави и осталим општим актима.
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 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. Пријаве слати у затвореним ковертама, на адресу Дома здравља Петровац на Млави, 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 7 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85

Доктор стоматологије
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет, положен стручни испит, лиценца за рад.

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит, лиценца за рад.

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет, положен стручни испит, лиценца за рад.
ОСТАЛО: За сва радна места, кандидат треба да достави: пријаву на оглас
са кратком биографијом, фотокопију личне карте, уверење о држављанству,
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију
уверење о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или
решење о упису у Комору, уверење суда да против њега није покренут кривични поступак и уверење Министарства унутрашњих послова да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело. Пријаве са траженим
документима доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - не
отварати“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидат који буде изабран дужан је да приликом заснивања радног односа
достави лекарско уверење о способности за рад.

Национална служба
за запошљавање
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„ГОРЊА ТОПОНИЦА“
18202 Горња Топоница

Возач „Ц“ категорије

на одређено време до 24 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, положен возачки испит за возача „Ц“
категорије. Кандидат уз пријаву - биографију треба да достави: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију возачке дозволе, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

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

Лабораторијски техничар у Служби за
прикупљање крви, тестирање, производњу
продуката од крви и дијагностичких средстава
IV степена
на одређено време 3 месеца, због замене одсутног
запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - лабораторијског или
општег смера. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа: копију личне карте, копију дипломе, кратку биографију (CV). Рок за
подношење пријава је 8 дана. Пријаве се подносе поштом или лично, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Контакт особа: Тања Појужина, дипл. правник, број телефона: 021/4877-976.

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

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

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

Виши физиотерапеут
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа - VI степен стручности, смер виши физиотерапеут, положен стручни испит и радно искуство 12 месеци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву
се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству, потврде да се против лица не
води судски поступак, доказа о радном искуству, уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним
ковертама, на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну
неурологију - правна служба, Београд, Браће Јерковић 5.

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

Материјални књиговођа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера; најмање 6 месеци радног искуства на наведеним пословима; познавање рада на рачунару; пробни
рад у трајању од три месеца. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи,
фотокопију радне књижице. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање
или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања
радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове на које се прима. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс
за пријем материјалног књиговође на неодређено време“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и 5) овог члана
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре
закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове из става 1 овог члана или ако одбије да се
подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи на
захтев директора.

Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
Расписује конкурс за стицање звања и заснивање
радног односа:

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

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а

Предавач за област економских наука - Туризам
и хотелијерство, ужа област Маркетинг
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у складу са чланом 65 став 4 Закона о
високом образовању, а према условима предвиђеним чл. 64 Закона о високом
образовању; завршен економски факултет, звање магистра економских наука,
најмање 5 година радног искуства, познавање рада на рачунару, способност
за наставни рад, активно знање најмање једног страног језика. Поред услова
и докумената предвиђених Законом о високом образовању, кандидат је дужан
да уз пријаву приложи и исправе и друге доказе предвиђене Законом о раду
за заснивање радног односа: уверење да није осуђиван, копију личне карте,
дипломе о стеченом образовању и лекарско уверење.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-943

Редовни професор за ужу научну област
Јужнословенска филологија, предмет:
Словеначки језик
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о високом образовању и чланом 107 Статута Филолошког факултета Универзитета
у Београду.

Ванредни професор за ужу научну област
Српска књижевност, предмет: Средњовековна
књижевност
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о високом образовању и чланом 106 Статута Филолошког факултета Универзитета
у Београду.

Доцент за ужу научну област Арабистика,
предмет: Арапски језик и књижевност
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област Српски језик,
предмет: Синтакса српског језика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о високом образовању и чланом 105 Статута Филолошког факултета Универзитета
у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију
дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова и радове, на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања.

ОШ „СКАДАРЛИЈА“

11000 Београд, Француска 26
тел. 011/7247-445

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са боловања,
породиљског и одсуства ради неге детета у трајању од
годину дана
УСЛОВИ: услови и документа која подносе кандидати за наставнике уз пријаву,
у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): школска спрема: у складу са чл. 8 и
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013) - копија дипломе и додатка дипломи (за завршене
мастер студије), уверења о дипломирању (ако није издата диплома), копија
уверења о положеном испиту за лиценцу (раније - стручном испиту) ако је
кандидат положио испит; општа здравствена способност - лекарско уверење
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подноси само изабрани кандидат; да лице није осуђивано по чл. 120 ст. 1 тач.
3 Закона о основама система образовања и васпитања - доказ прибавља школа за изабраног кандидата; држављанство Републике Србије - фотокопију уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подносе сви кандидати; да лице зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - доказ
је диплома или уверење о стеченом високом образовању на високошколској
установи у којој се настава изводи на српском језику. Тестирање кандидата
у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад наставника
са ученицима организује школа код Националне службе за запошљавање, по
истеку рока за пријављивање. Кандидати који су били на тесту до шест месеци пре истека овог конкурса, обавезно наводе то у својој пријави. Пробни рад
траје три месеца. Пријаве са животном и радном биографијом и документима
доставити на наведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Информације на број телефона: 011/7247-445.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

Сарадник у настави, област Медицина, ужа
научна област Санитарно инжењерство
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет здравствених наука - одсек
Санитарно инжењерство, са радним искуством од 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.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11276 Јаково, Бољевачка 2
тел. 011/8416-439

Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. У радни однос
у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом:
поседовање одређеног образовања; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; поседовање држављанства Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава уз конкурс која садржи:
диплому о стеченом образовању - оверена копија; уверење о држављанству
- оверена копија; извод из матичне књиге рођених - оверена копија; потврду
високошколске установе да је кандидат слушао/похађао наставу на српском
језику; потврду високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
или доказ о положеном стручном испиту наставника или лиценца за наставника (кандидат који има положен стручни испит или лиценцу за наставника
није у обавези да доставља потврду високошколске установе о поседовању
психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и
6 бодова праксе). Директор доноси одлуку о избору кандидата - наставника, у
року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима, од стране надлежне службе за запошљавање
(Национална служба за запошљавање у Београду). Пријаве слати на адресу
школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЕРКА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ“

11500 Обреновац, Вука Караџића 92
тел. 011/8721-283, 8721-479

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 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, за васпитача или стручног сарадника (педагога,
психолога, педагога за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопеда),
дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање пет
година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања; високо
образовање стечено на основним студијама од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за

22

| Број 604 | 14.01.2015.

васпитача или стручног сарадника (педагога, психолога, педагога за ликовно,
музичко и физичко васпитање и логопеда), дозвола за рад, обука и положен
испит за директора установе и најмање пет година рада у Установи, након
стеченог одговарајућег образовања; високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем за васпитача, дозвола за рад,
обука и положен испит за директора установе и најмање десет година рада
у установи, након стеченог одговарајућег образовања; васпитач или стручни
сарадник (педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопед) мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат поред одговарајућег
образовања мора да има и: 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 и да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом изабрани кандидат доставља пре закључења уговора
о раду, а доказ да кандидат није осуђиван (оригинал уверења о подацима из
кривичне евиденције), прибавља установа.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: биографске
податке са прегледом кретања у служби (радна биографија) и предлогом
плана рада у предшколској установи, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (не старије од шест месеци), оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (не старије од шест
месеци), доказ о радном стажу у области васпитања и образовања са подацима о пословима које је обављао - оверена копија радне књижице (не старије од шест месеци) и потврду установе у којој је радио (оригинал), оригинал
уверења да није под истрагом и да против њега није покренута оптужница
надлежног суда (не старије од шест месеци од дана подношења пријаве), оригинал уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци од дана подношења пријаве), оригинал извода из матичне књиге рођених
на прописаном обрасцу са холограмом (не старије од шест месеци од дана
подношења пријаве), оверену копију личне карте (не старије од шест месеци); услове из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова) кандидат доказује достављањем одговарајућег
уверења издатог од високошколске установе или кроз додатак дипломи или
одговарајућом исправом о накнадно стеченом овом образовању на високошколској установи, уверењем о положеном стручном испиту, односно доказом
о положеном испиту за лиценцу (оверена копија, не старија од 6 месеци); за
доказивање услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система
образовања и васпитања - да кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, кандидат доставља диплому издату на српском језику или
доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, ако није стекао високо образовање на српском језику
(оверена копија - не старија од 6 месеци); обука и положен испит за директора
установе: програм обуке за директоре и испит за директора предшколске установе изабрани кандидат биће обавезан да положи у законском року, када исти
буде донет. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају
се на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“ или се непосредно предају у установи, сваког радног дана, од 07,00 до 15,00 часова. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука органа управљања
о избору директора сматра се да је донета, односно да је министар дао на њу
сагласност ако у року од 30 дана од дана достављања одлуке не донесе акт
којим одбија сагласност. Орган управљања установе после протека рока из
члана 60 став 8 Закона о основама система образовања и васпитања доноси
решење о избору директора и доставља га учесницима конкурса. Решењем
се утврђују и време ступања на дужност, као и обавеза полагања испита за
директора. Учесник конкурса незадовољан решењем из члана 60 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања има право на судску заштиту
у управном спору.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Криминалистичка
тактика, методика и оператива, за наставни
предмет: Економски криминал
на период од 5 година

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

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

11273 Батајница, Браће Михајловић Трипић 2

1. Наставник разредне наставе
на одређено време
2 извршиоца

2. Наставник енглеског језика

на одређено време, са 80% радног времена

3. Спремачица

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни
гласник“, бр. 11/2012) - за радна места под бр. 1 и 2; завршена основна школа - за радно место под бр. 3; образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о основама
система образовања и васпитања: образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 ст. 4
Закона о основама система образовања и васпитања - за радна места под бр. 1
и 2; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима
- за сва радна места; држављанство РС - за сва радна места; неосуђиваност за
кривична дела из чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - за сва радна места; знање језика на ком се изводи васпитно-образовни рад - за сва радна места.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о
завршеном факултету - за радна места под бр. 1 и 2; оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи - за радно место под бр. 3; оверену
фотокопију доказа да кандидат има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење одговарајуће
високошколске установе или доказ о положеним испитима из педагогије и
психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу) - за радна места под бр. 1 и 2; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу (важи за кандидате који
нису приправници) - за радна места под бр. 1 и 2; уверење о држављанству
- оверена фотокопија - за сва радна места; извод из матичне књиге рођених
- оверена фотокопија - за сва радна места; CV - за сва радна места. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. С обзиром да доказ
о неосуђиваности прибавља школа потребно је да кандидати у пријави наведу следеће податке: ЈМБГ, име оца, девојачко презиме и пребивалиште (из
личне карте). Знање језика на ком се изводи васпитно-образовно рад доказује
се положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, осим за кандидате који су стекли образовање на језику на ком
се остварује васпитно-образовни рад (српски језик). Пријава на конкурс мора
садржати актуелни број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве са документима којима се доказује испуњеност услова конкурса достављају се у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БОШКО БУХА”

11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
9 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена или студијама другог степена или студијама у трајању од три године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године или више образовање васпитача; 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, без обзира на радно искуство;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; уверење о здравственој способности; да није осуђиван правноснажном пресудом
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за кривичнa делa 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој
стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми; извод из матичне
књиге рођених (фотокопија); уверење о држављанству (фотокопија); ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику - уверење да је
положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе. Уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља
службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе, поштом или лично, од 09,00 до 15,00 часова.

Сарадник за превентивну здравствену заштиту
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање у области медицинских наука - општи и
педијатријски смер, са или без радног искуства, обавеза полагања стручног
испита, посебна здравствена и психофизичка способност за рад са децом
предшколског узраста, могућа провера психофизичких и радних способности,
уверење о здравственој способности, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој
стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе,
поштом или лично, од 09,00 до 15,00 часова.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
6 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, васпитачки
смер, без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; уверење о здравственој способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривичнa делa 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој
стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми; извод из матичне
књиге рођених (фотокопија); уверење о држављанству (фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе,
поштом или лично, од 09,00 до 15,00 часова.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог,
најдуже до 31.07.2015. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, васпитачки
смер, без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; уверење о здравственој способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривичнa делa 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој
стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми; извод из матичне
књиге рођених (фотокопија); уверење о држављанству (фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе,
поштом или лично, од 09,00 до 15,00 часова.

Сајмови запошљавања
14.01.2015. | Број 604 |
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
Расписује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа:

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧУКАРИЦА“
11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене боловања дужег
од 60 дана
5 извршилаца
УСЛОВИ: средња медицинска школа, занимање: медицинска сестра - васпитач. Обавеза полагања испита за лиценцу.

Васпитач

на одређено време ради замене боловања дужег
од 60 дана
6 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне
академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) - васпитач. Документација коју је
потребно доставити: молба на оглас, оверена фотокопија дипломе, оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених и држављанство.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

БОР
ОШ „ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“
19335 Душановац
тел. 019/560-023

Наставник математике

са 89% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана, до повратка
са одсуства са рада ради неге детета, а најдуже
до 31.08.2015. године, за рад у матичној школи у
Душановцу
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду („Службени гласиик РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидат
треба да испуњава и услове утврђене Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 - даље: Закон),
односно 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; одговарајуће образовање; кандидати треба да
испуњавају услове из члана 8 став 2 Закона - што значи да треба да поседују
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 или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, као и образовање из члана 8 став 4 и члана 121 став 9 и 10 Закона који
предвиђају да 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 (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). Кандидат треба да испуњава 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).
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидат је дужан да достави пријаву на конкурс и следеће
доказе (у оригиналу или оверене копије): диплому или уверење о стеченом
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 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 (уверење, додатак
дипломи, потврда) о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући
доказ (документ) о положеним испитима из педагогије и психологије у току
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту
за лиценцу. Све фотокопије докумената морају бити уредно оверене. Доказ о
испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доставља се пре закључења уговора
о раду. Доказ о некажњавању из члана 120 став 1 тачка 3 наведеног Закона
- прибавља школа. Директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психолошких 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. Пријаве се могу предати поштом или непосредно на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1

Наставник - доцент за ужу научну област
Машине и алати у преради дрвета
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области за коју
се наставник бира, Шумарски факултет, одсек ТМП.

Асистент за ужу научну област Ерозија и
конзервација земљишта и вода
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија на студијском програму: Шумарство,
модул: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, који је
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам
или VII/2 степен стручне спреме, магистратура из уже научне области са прихваћеном темом докторске дисертације, Шумарски факултет, одсек Еколошки
инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.
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ГЊИЛАНЕ
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
38267 Ранилуг

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника Економско-трговинске школе,
педагога или психолога; да је кандидат држављанин РС; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; положен
испит за лиценцу; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривичнa делa
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 узимати у разматрање.
Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству (не старији од шест
месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен
препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, потврду о радном искуству у
области образовања и васпитања, радну биографију, доказ о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Документацију слати на
адресу школе.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
38267 Ранилуг

Наставник српског језика и књижевности

са 12 часова, на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

Наставник социологије

са 2 часа, на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања сагласно Правилнику о врсти стручне спреме; поседовање
држављанства РС; поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; непостојање дискриминаторног понашања на
страни кандидата, утврђеног у складу са законом, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених и оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пријаве слати на адресу школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 0280/76-132.

ИСПРАВКА И ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МИЛАДИН ПОПОВИЋ“
Пасјане

Оглас објављен 25.12.2013. године у публикацији „Послови“:
- поништава се за радно место: наставник домаћинства са 6,25% (1
час) радног времена, на одређено време;
- исправља се за радно место: наставник грађанског васпитања, са
25% (4 часа) радног времена, на одређено време, у делу назива и
треба да гласи: наставник грађанског васпитања, са 25% (4 часа)
радног времена, на одређено време до повратка запосленог коме
мирује радни однос;
- исправља се за радно место: библиотекар, са 100% радног времена, на одређено време, у делу назива и треба да гласи: библиотекар,
са 100% радног времена, на неодређено време.
У осталом делу оглас је непромењен.

ЈАГОДИНА
ОШ „ДУШАН ПОПОВИЋ“
35263 Белушић
тел. 035/413-126

ске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године); дозвола за рад (лиценца);
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
држављанство РС; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривичнa делa
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 доставити: 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), доказе
о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 035/413-126.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)
тел. 028/498-298

Наставник у звањe редовног професора за ужу
научну област Педијатрија
Наставник у звање доцента за ужу научну
област Хистологија са ембриологијом
на одређено време од 60 месеци

Асистент за ужу научну област Стоматолошка
протетика
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Болести зуба
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Инфективне
болести
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: За наставнике: у звање наставника може бити изабрано лице које
има одговарајући стручни, академски, односно научни назив и способност за
наставни рад. У звање доцента може бити изабрано лице које има научни
назив доктора наука и има научне и стручне радове објављене у научним
часописима или зборницама са рецензијама. У звање редовног професора
може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука и већи број
научних радова који утичу на развој научне мисли, објављених у међународним или водећим домаћим 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 или специјалистичким дипломским академским студијама. За асистенте: у звање асистента бира се студент докторских студија или
кандидат који има академски назив магистра наука и који су претходне нивое
студија завршили са укупном просечном оценом најмање осам и који показују
смисао за наставни рад. Изузетно, за наставу на клиничким предметима високошколска установа бира у звање асистента лице са завршеном одговарајућом
здравственом специјализацијом и услова утврђених Правилником о условима
и начину и поступку избора у звање сарадника, као и одредбе Статута. Ови
услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Медицинског
факултета у Приштини. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

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

Директор

Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну област Српска књижевност

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на
студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академ-

УСЛОВИ: доктор наука из уже научне области за коју се бира. Општи и посебни
услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Ста-

на период од 4 године

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 5 година
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Наука и образовање
тутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст бр. II-01-12 од 09.01.2014.)
- (www.kg.аc.rs), Статутом Филолошко - уметничког факултета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013.) - (www.filum.kg.аc.rs), Одлуком
о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-4325 од 18.11.2013.), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-4874 од 08.12.2014.),
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и
75/2014), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-0113 од 10.01.2014.) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће доказе: доказ о одговарајућој стручној спреми (оверену фотокопију); уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), као и доказ о испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања; извод из матичне књиге рођених и уверење 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. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана. Додатне
информације могу се добити на број телефона: 034/821-191.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), оверене копије
диплома, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе) да
кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона
о високом образовању (оверена копија), мишљење студената формирано на
основу анкете, за кандидате који се први пут бирају у звање доцента предвиђено је приступно предавање. Фотокопије докумената морају бити оверене
и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се узимати у
разматрање. Сва документација и оригинални радови достављају се Служби
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије
или поштом, на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања.

К РА Љ Е В О
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

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

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Немачки језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је и основне и мастер академске
студије завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује
смисао и способност за наставни и научни рад. У звање асистента може бити
изабран и магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације (за
студенте по старом закону). У поновни избор у звање асистента може бити
изабран кандидат који је стекао научни назив доктора наука. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Законом
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014),
Статутом Филолошко - уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013. године, Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а, бр. 01-4325 од 18.11.2013.), Одлуком о изменама и
допунама Статута ФИЛУМ-а, бр. 01-4874 од 08.12.2014. и Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014.) - (www.filum.
kg.аc.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), оверене копије
диплома, уверење о уписаним докторским студијама или одлука о прихваћеној теми доторске дисертације (за кандидате који конкуришу за радно место
асистента), оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе) да
кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона
о високом образовању (оверена копија), мишљење студената формирано на
основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у високошколској
установи). Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који
не испуњавају услове конкурса, неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у
згради Друге крагујевачке гимназије или поштом, на горенаведену адресу. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“
34313 Наталинци
тел. 034/821-191

Професор српског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013), да испуњава услове из члана 8 ст. 2 тач. 1 и 2, чл. 8 ст. 4 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013). Докази о испуњености услова из члана 120
ЗОСОВ тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, a доказ из тачке 2 - пре
закључења уговора о раду.
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36000 Краљево, Доситејева 4
тел. 036/382-047
е-mail: еtskkv@ptt.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат испуњава услове из чл.
8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно да има високо образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године за наставника ове школе
и подручја рада, за педагога или психолога; високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године за наставника, педагога или
психолога; обука и положен испит за директора школе (кандидата изабран
за директора школе дужан је да положи испит за директора у року од годину
дана од дана ступања на дужност, а сходно условима прописаним Законом
о основама система образовања и васпитања); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; дозвола за рад наставника (лиценца); да поседује најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 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. Пријаву са доказима о испуњавању услова поднети на адресу школе, са
назнаком: „Конкурс за директора“, у року од 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверену копију дипломе (овера не
старија од 6 месеци) о стеченом одговарајућем образовању; оверену копију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (овера не
старија од 6 месеци); доказ о годинама рада у школи након стеченог одговарајућег високог образовања; прилоге којима доказује своје стручне, организационе, моралне и друге квалитете; план рада; уверење да није осуђиван, да
се не налази под истрагом, односно да не постоји забрана обављања послова директора школе (прибавља школа); уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија); лекарско уверење (доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду). Кандидати ће бити писмено обавештени о одлуци
у року од 15 дана од дана давања сагласности на одлуку о избору.

ОШ “ЈОВО КУРСУЛА”

36000 Краљево, Доситејева 136
тел. 036/381-131

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће високо образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године,
и то за наставника основне школе, педагога или психолога; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; дозволу за
рад - лиценцу и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да знају језик на ком
се остварује образовно - васпитни рад-српски језик; држављанство Републике
Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе доказе да
испуњавају наведене услове: диплому о стеченом одговарајућем образовању
(фотокопија, овера - не старија од 6 месеци); доказ о поседовању лиценце за
рад (оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, овера не старија од 6 месеци); доказ да знају
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (само кандидат који образовање није стекао на српском језику - достављањем потврде
одговарајуће високошколске установе да је положио испит из српског језика);
потврду да имају најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
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и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; биографске податке
се прегледом кретања у служби; доказе о поседовању организационих способности и програм рада (факултативно); извод из матичне књиге рођених оригинал или оверена копија; уверење о држављанству Републике Србије - не
старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и на број телефона: 036/381-131.

ШУМАРСКА ШКОЛА КРАЉЕВО
36000 Краљево, Карађорђева 262
тел. 036/352-800, 352-332

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат за директора школе треба
да испуњава услове прописане чл. 8 став 2, чл. 59 став 5 и чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13): одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да испуњава услове за наставника средње стручне школе и одговарајућег подручја рада, за педагога или психолога; да има дозволу за рад лиценцу за наставника, педагога, психолога, обуку и положен испит за директора установе (програм обуке за директора и правилник о полагању испита за
директора нису донети, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском
року положи испит за директора установе); најмање 5 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство РС; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (стечено високо образовање на српском језику или положен испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе).

уверење о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
потврду о радном стажу. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Уверење о
обуци и положеном испиту за директора установе се не прилаже, али је кандидат који буде изабран за директора дужан да наведени испит положи у року
од годину дана од дана ступања на дужност. Рок за достављање пријава је 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе
и на број телефона: 016/222-962, сваког радног дана, од 08,00 до 13,00 часова.
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс за директора школе“.

ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ“
16210 Власотинце, Михајла Михајловића бб
тел. 016/875-152

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 став 2, чл. 59 и чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13): 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 гимназије, педагога
или психолога; да има психичку, физичку и здравствену способностза 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 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је обавезан да достави: оверену копију дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању (овера не старија од 6 месеци), оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, тј. испиту за
лиценцу за наставника или стручног сарадника (овера уверења не старија од
6 месеци), потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци), доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (диплома издата на српском језику или доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, ако
кандидат није стекао високо образовање на српском језику, не старије од 6
месеци), радну биографију и оквирни план рада за време мандата. Уверење
да кандидати нису осуђивани за дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности, пре доношења одлуке о избору кандидата. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима лекарско уверење, подноси изабрани кандидат, по коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити у року од 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са комплетном
документацијом доставити на адресу: Шумарска школа Краљево, Карађорђева
262, Краљево, са назнаком: „Пријава на конкурс за директора“.

ОСТАЛО: 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 одржављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију - не старије
од шест месеци); оквирни план и програм рада за време мандата; уверење да
се 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
пошиљком. 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 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.

ЛЕСКОВАЦ
ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ“

16000 Лесковац, Дубочица бб
тел. 016/222-962

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
за наставника средње стручне школе, педагога или психолога; да кандидат
испуњава услове за наставника, педагога или психолога школе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин РС; да поседује лиценцу, односно положен стручни испит; најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; обуку и положен испит за директора установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биографским подацима кандидат за директора школе подноси: диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија);
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16204 Мирошевце

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

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427-124

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са функције
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања: да имају школску спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство РС; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о поседовању држављанства РС (уверење о држављанству), извод из матичне књиге рођених, доказ о одговарајућем образовању (оверен препис или оверена
фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању), оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу, доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (осим кандидата који су положили стручни
испит, односно испит за лиценцу), доказ о знању језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад), радну биографију (осим за лица која први пут заснивају радни однос) - пожељно. Доказ да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидати подносе пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није
осуђиван прибавља школа. Пријаве се могу предати непосредно у школи или
поштом на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе или на број телефона: 016/3427-124.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
16230 Лебане, 19. августа бб

Конкурс објављен 10.12.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: наставник ликовне културе, са 35%
радног времена, на одређено време до повратка радника са боловања.

ЛОЗНИЦ А
ОШ „МИЛОШ ГАЈИЋ“

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

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/2013); високо образовања 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; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства РС; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање 5 година рада у установи 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 компентенција директора, програм
испита, начин и поступак полагања испита, састав и начин рада комисије
Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине пред којим 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 про-
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писује министар. Изабрани директор који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року од годину дана ступања на дужност; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је у обавези да приложи: уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал, не старији од 6 месеци); оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис - фотокопију документа
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду да има
најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања; лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (доставља кандидат који одлуком Школског одбора буде изабран за директора, у року од 3 дана од дана доношења одлуке);
уверење да није осуђиван - прибавља школа; уверење да није под истрагом
и да се против њега не води кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); преглед кретања у служби са биографским
подацима; оквирни план рада за време мандата. Докази о испуњавању услова
могу бити и у овереним фотокопијама. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса достављају се у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за
директора - не отварај“, лично или на адресу школе, у року од 15 дана од дана
објављивања. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на
број телефона: 015/466-008. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

НИШ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању ванредног професора за
ужу научну област Математика, за предмете:
Основи Фуријеове анализе, Неограничени
оператори математичке физике, Теорија
апроксимација и квадратурне формуле - на
Департману за математику и Математика 1 - на
Департману за физику
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - математичке науке. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију, оверен препис дипломе о докторату, списак научних радова
са библиографским подацима, као и саме радове (списак радова доставити и у
електронском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк). Рок
за пријављивање је 15 дана.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ШУМАТОВАЦ“

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

Наставник српског језика и књижевности

са 53,33% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 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, као и одговарајућем Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим 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). У складу са чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања
и васпитања, кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Програм стицања образовања из става 4 члана 8 горенаведеног Закона реализује високошколска уста-
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Наука и образовање
нова 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; држављанство
Републике Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности);
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву
треба да достави: радну биографију, оригинал или оверену копију извода из
матичне књиге рођених/венчаних, оригинал или оверену копију уверења о
држављанству РС, оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању, доказ да има или да се сматра да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о
основама система образовања и васпитања. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити лично или поштом, на горенаведену адресу. Одлука о избору кандидата биће донета у складу са чланом
130 став 3-5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013).

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и
Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003,
8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011,
8/2011, 9/2013 и 6/2014); психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат приликом 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. Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не
старије од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена копија,
не старије од 6 месеци) и биографске податке. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ“

Конкурс објављен 17.12.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10
тел. 018/800-109
е-mail: оsljupcenikolic@open.telekom.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основама
система образовања и васпитања стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године или 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 или стручног сарадника; дозвола за рад - положен стручни испит за лиценцу за наставника, педагога или
психолога; обука и положен испит за директора установе (након доношења
подзаконског акта који ће прописати програм обуке, програм испита, начин
и поступак полагања испита за директора од стране Министарства просвете, изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит
за директора, после доношења подзаконског акта); најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правnоснажном 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 језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ су у
обавези да доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику). Уз пријаву доставити: кратку радну биографију,
диплому о стеченом одговарајућем високом образовању, уверење о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за рад), потврду о
раду у области образовања, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), доказ да је кандидат положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (уколико није стекао одговарајуће образовање
на српском језику), контакт телефон и адресу становања, а уколико је могуће и
адресу електронске поште. Кандидати могу уз пријаву поднети и оквирни план
рада за време трајања мандата. Документација се прилаже у оригиналу или
у овереној фотокопији. Пријаве са потребном документацијом доставити лично или поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора
школе“. Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

СТРУЧНА ШКОЛА
„ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ“
18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић 2
тел. 018/821-010

Секретар са 80% радног времена и наставник
уставног и привредног права са 20% радног
времена
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани правник, мастер правник, претходно завршене основне
академске студије и мастер студије у области правних наука, 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. Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 24-29 Закона о раду, као и чл. 8, 68 и 120 Закона о основама система

Бесплатна публикација о запошљавању

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ“

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО“
Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/466-123

Директор
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова директора школе може бити
примљен кандидат који испуњава услове прописане чл. 8 став 2, чл. 120 ст.
1-5, чл. 59 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; дужност директора школе
може да обавља кандидат који има дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора установе (изабрани кандидат је дужан да положи испит за директора школе у законском року, када министар донесе подзаконски акт о полагању
испита за директора школе) и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Директор школе се бира на период од 4 године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне
књиге рођених; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно лиценцу; потврду о радном стажу у области образовања и васпитања; радну биографију и оквирни план рада за време мандата. Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење о
неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата прибавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Сва
потребна обавештења могу се добити на број телефона: 020/466-123. Пријаве
са потребном документацијом слати на адресу школе.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“
21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7
тел. 021/451-541

Професор биологије и хемије
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: диплома о стеченом високом образовању - професор биологије
или хемије, као и знање у предавању физике. Пријаве на конкурс са радном
биографијом слати на е-mail: аleksandar.roganovic@andjeocuvar.com или слати
поштом на горенаведену адресу. Примљену документацију не враћамо. Конкурс је отворен до 20.01.2015. године.
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ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ „ТИМС“

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Наставник у звање доцента у пољу друштвенохуманистичке науке, научна област Менаџмент
и бизнис, ужа научна област Менаџмент и
бизнис у туризму

на одређено време ради замене запосленог који обавља
дужност директора школе, најдуже 4 године

21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-633
е-mail: informacije@tims.еdu.rs

на одређено време

УСЛОВИ: услов за горенаведено радно место је докторат наука из одговарајуће научне области. Посебан услов за горенаведено радно место је да
кандидат има одговарајуће компетенције у педагошком раду из одговарајуће
научне области. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом образовању, Законом о раду и Статутом
Факултета за спорт и туризам.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе доказе о испуњености услова: радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе,
извод из матичне књиге рођених, уверење надлежног државног органа да
није осуђиван за кривична дела, као ни да се пред надлежним органима не
води кривични поступак против кандидата, списак објављених научних радова
и саме радове. Пријаву са наведеним доказима о испуњавању услова конкурса сви кандидати могу послати на адресу Факултета, са назнаком: „За конкурс“. Информације у вези са конкурсом могу се добити на бројеве телефона:
021/530-633 или 021/530-231, сваког радног дана, од 08,00 до 16,00 часова.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Психологија
Одсек за психологију

УСЛОВИ: диплома доктора наука. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: оверену фотокопију дипломе доктора наука, биографију састављену
на основу упитника који се може преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.
аc.rs/факултет/формулари_за_писање_реферата образац пријаве на конкурс
за избор у звање универзитетског наставника) у папирном облику и на CD-у;
податке о досадашњем раду; списак стручних и научних радова, као и саме
радове. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на адресу Факултета.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

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

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „МИЛЕТА ПРОТИЋ“

21424 Товаришево, Маршала Тита 62
тел. 021/758-006
Конкурс објављен 26.11.2014. године у публикацији „Послови“
поништава се за радно место: наставник музичког васпитања, на
одређено време до повратка радника са боловања, са 45% норме.

www.nsz.gov.rs
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21420 Бач, Школска 1
тел. 021/771-224

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Одговарајућим образовањем сматра се 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. 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. Кандидати треба да испуњавају и
посебне услове у погледу степена и врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013);
чланом 2 Правилника прописано је да наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи: професор разредне наставе,
наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе
и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ
- мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом поднети оригинале
или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе, доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској устанви у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу.
Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, а психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, док извод из
казнене евиденције - прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ХИПОКРАТ“
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-471
е-mail: оffice@skolasvnikola.еdu.rs

Наставник физичког васпитања
са 25% радног времена

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена

Наставник биологије
са 5% радног времена

Наставник медицинске групе предмета
3 извршиоца

Наставник практичне наставе за
физиотерапеутског техничара
Наставник здравствене неге
Наставник хемије

са 70% радног времена
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Наставник биологије
са 60% радног времена

Наставник немачког језика
са 38% радног времена

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

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ НИКОЛА“
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-471
е-mail: оffice@skolasvnikola.еdu.rs

Наставник српског језика и књижевности
са 50% радног времена

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена

Наставник хемије

са 30% радног времена

11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011
и 9/2013) и врсту стручне спреме прописану Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Сл. гласник СРС - Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 2/2003, 4/2004, 11/2004,
5/2005, 1/2007, 7/2008, 8/2011 и 2/1013).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, копију
личне карте/или очитану личну карту. Документацију доставити у оригиналу
или у овереној копији. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима као доказ подноси се пре закључења
уговора о раду и не може бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима вршиће надлежна служба за запошљавање, на захтев установе, након прављења ужег избора кандидата. Уверење
надлежног органа унутрашњих послова о испуњености услова за пријем у радни однос из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања - службено прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу школе или
непосредно предати радним даном, од 10,00 до 14,00 часова, у управи школе.

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

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Патолошка физиологија

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)
УСЛОВИ: 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. Посебан
услов: Кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе
доказ да су у радном односу у здравственој установи која је наставна база
Факултета.
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.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Наставник физичког васпитања

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

Наставник биологије

Сарадник у звање асистента за ужу област
Инжењерство заштите на раду

са 25% радног времена
са 40% радног времена

Наставник економске групе предмета
УСЛОВИ: Посебни услови: врста стручне спреме прописана Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005,
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013); врста стручне спреме прописана Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник СРС - Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 2/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008,
8/2011 и 2/1013). Општи услови: кандидат треба да испуњава и опште услове
из чл. 120 став 1 тач. 1-4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013). Кандидат мора да има
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; високо образовање стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године. Кандидат треба да има стечену врсту образовања
прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003,

Бесплатна публикација о запошљавању

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

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Доцент или ванредни професор за ужу област
Производни системи, организација и менаџмент
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струка индустријског инжењерства и
инжењерског менаџмента, услови прописани чланом 64 Закона о високом
образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни
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однос (навести прецизан назив уже области) и доказе о испуњености услова
конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипломи,
доказ о држављанству, оригинални извод из матичне књиге рођених, уверење
да кандидат није кривично гоњен, свим дипломама стеченим у иностранству
потребно је приложити и доказ о нострификацији, списак објављених научних
радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки
конкурс посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс за наставнике је отворен 15 дана.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА“

26000 Панчево, Душана Петровића Шанета 11

Наставник српског језика и књижевности

са 44% радног времена, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, а најкасније до 31.08.2015.
године
УСЛОВИ: завршене студије другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,
завршене основне студије у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности
са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске
књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, професор, односно
дипломирани филолог за југословенску и општу ккњижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста,
мастер филолог/студијски програми: српски језик и књижевност, српска књижевност и језик, српска књижевност и језик са општом књижевношћу, српски
језик, српска књижевност, српска филологија - српски језик и лингвистика,
мастер професор језика и књижевности/студијски програми: српски језик и
књижевност, српска књижевност и језик са општом књижевношћу, српски
језик, српска књижевност, српска филологија - српски језик и лингвистика.
Кандидат треба 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 школи, у складу
са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: У радни однос у школи може да буде примљено лице које има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: диплому,
односно уверење одговарајуће врсте и степена образовања - оверена фотокопија; уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци, оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених - на новом обрасцу; доказ
о познавању српског језика; доказ о стеченом образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у школи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уверење о
некажњавању школа прибавља службеним путем. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима кандидата који уђу у ужи избор врши
надлежна служба за послове запошљавања - доказ о испуњености овог услова прибавља школа. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и/
или неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

26352 Иланџа, Милоша Црњанског 88
тел. 013/659-168

Наставник физике

са 30% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог са дужности директора школе у првом
мандату
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС“, бр. 11/12 и 15/13) и чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013). Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству (оригинал или
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оверену фотокопију - не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 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 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће високошколске
установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном
испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности - доставља кандидат пре закључења
уговора о раду, уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног
понашања - прибавља школа. Пријаве доставити у року од 8 дана од дана
објављивања, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

26000 Панчево, Змај Јове Јовановића 3
тел/факс: 013/346-023

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, до њеног повратка са одсуства ради неге
детета, са 20% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
Пријаве доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, са назнаком: „За конкурс“. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге држављана (оригинал или
оверена фотокопија, не старији од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОШ „ДУДЕ ЈОВИЋ“

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117
тел. 012/250-119

Наставник биологије

на одређено време преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета, за 12 часова у предметној настави
недељно (60%), у оквиру двадесетчетворочасовне
радне недеље
УСЛОВИ: диплома или уверење о стеченом високом образовању (VII/1 степен
стручне спреме, одговарајуће врсте занимања); уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, односно уверење о здравственом стању, које се подноси непосредно пре закључења уговора о раду; уверење или потврда да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је обавезан
да поред писаног захтева за пријем у радни однос основној школи достави и
следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о неосуђиваности основног суда, уверење да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (документ
из МУП-а, извод из КЕ, доказ прибавља школа). Наставник треба да испуњава
услове прописане чл. 8 ст. 2 и 4, чл. 120, чл. 121 ст. 7, 9 и 10 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013) и да има стручну спрему прописану Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012) и Правилником о организацији и систематизацији послова. Послове наставника може да обавља лице које је стекло
високо образовање на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе (чл. 121 ст. 7 Закона). Наставник мора да има и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина из чл. 8 ст. 4 Закона (чл. 121
ст. 9 Закона). Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона (чл. 121 ст. 10 Закона). Психолошку
процену способности кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Наведена документа доставити у оригиналу или фотокопије оверене у основном суду или у општинској управи, не старије од 6 месеци. Неблаговремени,
непотпуни и неуредни захтеви за пријем у радни однос, односно приложена
документа, неће бити узета у разматрање. Захтеви за пријем у радни однос са
доказима о испуњавању услова огласа достављају се у року од 8 дана од дана
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објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе. Бројеви телефона за
информације: 012/250-119, 012/250-109 и 012/250-767.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са одсуства
са рада због посебне неге детета
УСЛОВИ: услови у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Уз пријаву доставити
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад (што се доказује пре закључења уговора о
раду), уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (доказ прибавља школа), доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са потребном
документацијом доставити на адресу школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у обзир.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење МУП-а да није осуђиван
(не старије од 6 месеци), уверење суда да се против њега не води кривични
поступак (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о познавању
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику). Доказ о испуњености услова
из тачке 2 кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИША ЦВИЈОВИЋ“

31300 Пријепоље, Санџачких бригада
тел. 033/713-951

Спремачица
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о систематизацији радних места - завршена основна школа. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике
Србије и оверену фотокопију дипломе о стручној спреми. Потребну документацију доставити на наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРОКУПЉЕ
ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“

ОШ “МОША ПИЈАДЕ”

18430 Куршумлија, Вука Караџића 54
тел. 027/389-150

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка на рад запослене

12311 Мало Црниће
тел. 012/280-012

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено радно место треба да има
одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 и чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидат треба да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да има држављанство Републике Србије, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да поседује
одговарајуће образовање (оверену фотокопију уверења или дипломе), доказ
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (потврда - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима или оверену копију уверења о положеном
стручном испиту - испиту за лиценцу), да је држављанин Републике Србије
(уверење о држављанству РС - не старије од 6 месеци - оверена фотокопија),
извод из матичне књиге рођених - оверена фотокопија. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење), изабрани кандидат у обавези је да достави пре закључивања уговора. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Доказ о неосуђиваности за дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа
по службеној дужности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у
обзир. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве слати
на адресу школе.

ПРИЈЕПОЉЕ
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА ПРИБОЈ
31300 Прибој, Вука Караџића 5

Финансијско-књиговодствени радник благајник

на одређено време до повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове који су прописани чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/2011 и 55/2013): 1. одговарајуће образовање - IV степен стручне спреме,
стечен након завршене средње економске школе или гимназије; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике
Србије; 5. да зна језик на ком се обавља васпитно-образовни рад.

Бесплатна публикација о запошљавању

Школски психолог

УСЛОВИ: завршена висока школска спрема и звање: професор психологије,
дипломирани психолог - општи смер или смер опште психологије, дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани школско - клинички психолог, дипломирани психолог, мастер психолог, дипломирани психолог - мастер.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер
треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно - педагошких предмета. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и Законом о
основама система образовања и васпитања: да имају одговарајуће образовање, без обзира на пол и радно искуство; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
Уз пријаву приложити: диплому о степену стручне спреме и уверење о
држављанству Републике Србије. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора у раду, а уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
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ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
18400 Прокупље, Ћирила и Методија 1
тел. 027/324-878

Наставник за избор у звање професора
струковних студија за ужу научну област
Зоотехника
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен, доктор биотехничких
наука.

Наставник за избор у звање професора
струковних студија за уже научне области
Сточарство и Технологија сточне хране
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен, доктор биотехничких
наука.
ОСТАЛО: Кандидати за оба радна места треба да испуњавају остале услове
предвиђене чланом 64 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13 и 99/14), Статутом школе и Правилником о организацији и систематизацији радних места школе и да имају 5 година
радног искуства. Пријаве кандидата са прилозима подносе се у року од 15
дана од дана објављивања. Прилози: фотокопија дипломе, биографија, списак
радова и сами радови. Комплетну документацију доставити на адресу школе.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

11319 Крњево, Николе Пашића 4
тел. 026/821-951

Наставник математике

на одређено време до повратка одсутне запослене, за
16 часова у настави недељно
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), одговарајуће образовање предвиђено чланом 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису које уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, у складу са Правилником
о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основним
школама. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: диплому о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија), уверење
о држављанству( оригинал или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Доказ о
провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима и лекарско
уверење прибавља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве са краћом биографијом и одговарајућим
доказима подносе се у року од 8 дана.

објављивања у публикацији „Послови“. Приложена конкурсна документација
се по завршетку конкурса не враћа кандидатима. Пријаве на конкурс могу се
слати поштом на адресу школе или лично предати у секретаријату школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „АНТОН СКАЛА“
22300 Стара Пазова, Карађорђева 12
тел. 022/310-026

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом
о високом образовању или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године), за наставника основне и средње школе за децу лако ментално ометену у развоју, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад
(лиценце); завршена обука и положен испит за директора установе; најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о испуњености услова прибавља
школа); да против кандидата није покренута истрага или подигнута оптужница код надлежног суда; поседовање држављанства Републике Србије; да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; оверен препис/фотокопију
уверења о положеном испиту за директора школе; потврду о радном искуству;
лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; уверење да кандидат није осуђиван у
складу са законом; доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци); преглед кретања у служби
са биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Пријава са доказима о испуњености
услова подноси се на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за директора“.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на бројеве телефона: 022/310-026 и
022/315-714.

ГИМНАЗИЈА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел/факс: 022/310-271

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: образовање сходно Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/2012); да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски).

УСЛОВИ: Поред осталих општих услова предвиђених законом, кандидат мора
да испуњава и услове из члана 59 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања и да достави програм за мандатни период. За директора
може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог
степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом
образовању или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника гимназије, педагога или психолога; поседовање дозволе
за рад (лиценце), завршена обука и положен испит за директора установе;
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о испуњености услова
прибавља школа), да против кандидата није покренута истрага или подигнута
оптужница код надлежног суда, поседовање држављанства Републике Србије,
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати прилажу: краћу биографију, адресу
и број телефона, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
РС, оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и лекарско уверење (пре закључивања уговора о раду). Наведена документа не смеју
бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од
надлежног органа, као доказ да су верне оригиналу. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника, у филијали
Националне службе за запошљавање у Смедереву биће извршена провера
психофизичких способности за рад са децом и ученицима, за све кандидате
који испуњавају услове конкурса. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, оверен препис/фотокопију уверења о положеном испиту за директора школе, потврду о
радном искуству, лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, уверење да нису кажњавани
у складу са законом, доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству - не старије од 6 месеци), преглед кретања у
служби са биографским подацима (необавезно), доказе о својим стручним и
организационим способностима (необавезно). Пријава са доказима о испуње-

ОШ „МИЛИЈА РАКИЋ“

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

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене запослене на функцији
директора школе
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ности услова подноси се на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за
директора“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на бројеве телефона:
022/310-271 и 022/310-481.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“

22322 Нови Карловци, Главна 31
тел. 022/584-014

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег смера, према Правилнику о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013): професор
разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за
основну школу, као и услови прописани чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013).
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних законом и услова у погледу одговарајуће стручне спреме, кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњености услова: доказ о
стеченој стручној спреми - оригинал или оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству Републике Србије. Лекарско уверење подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Наведена документација може се доставити у оригиналу или
у овереној фотокопији. Пријаве са документацијом послати на адресу школе
или предати у секретаријату школе, у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
22406 Ириг, Змај Јовина 61
тел. 022/469-010

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на
студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника основне
школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика на ком се
изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривичнa делa 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; доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику); потврду о радном искуству; преглед
кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим
стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 022/469010.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

СУБОТИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

24000 Суботица, Антона Ашкерца 3

Секретар

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Осим општих услова који су прописани Законом о раду, кандидат
мора испуњавати и следеће посебне услове: одговарајуће образовање - VII/1
степен стручне спреме, дипломирани правник - мастер или дипломирани
правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године; да 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; положен стручни испит
за секретара, односно положен правосудни испит или стручни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит; пасивно знање
рада на рачунару; једна година радног искуства.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидат приложи и доказе
о испуњавању наведених посебних услова: фотокопију дипломе о завршеном факултету, уверење о држављанству, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице или други доказ о радном
искуству. Доказ из тачке 2 подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ
из тачке 3 (да кандидат није осуђиван и да се против њега не води кривични
поступак) - прибавља установа. Кандидат треба да поднесе и радну биографију. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се шаљу на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремено послате и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерова 11
тел. 024/624-444

Расписује конкурс за заснивање радног односа и стицање звања
асистента са докторатом, за научну област:

За ужу научну област педагошких наука Педагогија

са 50% радног времена, на одређено време, за период
од 3 године, за рад на мађарском наставном језику

За ужу научну област Информатика Информатика у образовању

на одређено време, за период од 3 године, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: високошколска установа бира у звање асистента са докторатом доктора наука који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном
оценом најмање осам и који показује смисао за наставни рад. Остали услови за избор наставника факултета предвиђени су одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично
тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012) и општим актима Универзитета у Новом
Саду и Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици. У
звање може бити изабрано лице које није правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова
на факултету. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија, не старија од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија, не старија од 6 месеци), списак научних радова, радови,
лекарско уверење, уверење о неосуђиваности од СУП-а, подносе се Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици, Штросмајерова 11,
у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
14.01.2015. | Број 604 |
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ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка привремено одсутне
запослене, за рад на српском наставном језику
УСЛОВИ: високо, више образовање, професор разредне наставе, наставник
разредне наставе,професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер,
професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу. Кандидат
треба да има одговарајуће образовање прописано чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012 и 15/2013), да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, држављанство Републике Србије и знање језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има горенаведено образовање. На основу члана 121 став 7 Закона о основама
система образовања и васпитања, послове наставника и стручног сарадника, осим за ромски језик, може да обавља лице које је стекло средње, више
или високо образовање на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад
или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије, доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, који подносе лица из члана 8
став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење високошколске установе) или доказ да је у току студија положио испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију положеног стручног испита или
испита за лиценцу и доказ о испуњености услова из члана 121 став 7 Закона
о основама система образовања и васпитања - оверену фотокопију сведочанства или дипломе да је средње, више или високо образовање стекао на језику
на ком се остварује образовно-васпитни рад или доказ да је положио испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће
Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака.
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривичнa делa
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања - прибавља школа. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЕТАР ПАН“
Мали Иђош, 24322 Ловћенац
тел. 024/735-061

Васпитач

на одређено време док запосленом мирује радни однос
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему: васпитач; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије.

пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - школа ће прибавити по службеној
дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ШАБАЦ
СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10
тел. 015/352-730

Наставник ликовне културе

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

Наставник естетике струке

са 10% радног времена, на одређено време до повратка
радника са боловања

Наставник практичне наставе са технологијом
рада, у подручју рада личне услуге, образовни
профил: педикир - маникир

са 60% радног времена, на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање и испуњени други услови из чл.
8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о врсти и степену стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 5/91...8/11, 11/12
и 9/13); 2. да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; 4. да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; 5.
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да доставе доказе о
испуњености услова за заснивање радног односа у школи који су прописани
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013). Доказ из тачке 2 конкурса - доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 - за изабраног
кандидата прибавља школа. Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима вршиће Национална служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о избору. На психофизичку проверу биће упућени само они кандидати који уђу у ужи избор. Пријаве доставити поштом на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“ или лично,
сваког радног дана, од 08,00 до 14,00 сати. Информације на број телефона:
015/352-730. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОШ „МАЈУР“

15353 Мајур, Светог Саве 4

Наставник енглеског језика

на одређено време - замена запосленог одсутног по
основу боловања
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - члан 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
за наведено занимање. На конкурс се могу пријавити лица која поред општих
услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду испуњавају
и посебне услове утврђене чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13).

Медицинска сестра

на одређено време до повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему: IV степен стручне
спреме, медицинске струке; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, све у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална
служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
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ОСТАЛО: 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 кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључивања уговора о раду.
Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања. Пријаве са потребном
документацијом подносе се на адресу школе.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

УЖИЦЕ
ОШ „СТАРИ ГРАД“

31000 Ужице, Градска 1
тел. 031/552-576

Професор разредне наставе - настава у кућним
условима
на одређено време до краја школске године

Професор техничког образовања и васпитања приправник
на одређено време, најдуже до две године

Професор разредне наставе

за рад у продуженом боравку, на одређено време до
краја школске године
4 извршиоца

Професор физике

са 30% радног времена, на одређено време до краја
школске године

Професор српског језика

са 44% радног времена, на одређено време до краја
школске године

Професор српског језика

са 50% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: 1. да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 1а. да испуњава услове из чл. 8 став 2 и 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
52/2011 и 55/13), односно да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; кандидат треба да
испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07,
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10 и
11/12); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; 4. држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: диплому о стеченом образовању (оверена
фотокопија), уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6
месеци), доказ о испуњености услова из тачке 1, односно 1а. Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа. Пријаве на конкурс са
потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити на број телефона: 031/552-576.

ВАЉЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ“
14201 Бранковина
тел. 014/272-116

Директор

на период од 4 године

www.nsz.gov.rs
ВАША ПРАВА АДРЕСА
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане
чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) - да
има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога
и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе
(програм обуке за директора и правилник о полагању испита за директора
нису донети, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи
испит за директора установе); најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став

14.01.2015. | Број 604 |

37

Наука и образовање
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад
(стечено високо образовање на српском језику или положен испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе). Уз пријаву на конкурс кандидат је обавезан да достави: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, тј. испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника, потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, најмање пет година рада у установи на
наведеним пословима (не старије од 6 месеци); 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); доказ да није
покренута истрага, нити подигнута оптужница код надлежног суда (не старији
од 6 месеци); доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад
(диплома издата на српском језику или доказ о положеним испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске устаснове, ако кандидат
није стекао високо образовање на српском језику - доказ - не старији од 6
месеци); биографске податке, односно радну биографију и остала документа
која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Уколико се предају
фотокопије исправа, исте морају бити оверене од стране надлежног органа,
иначе се неће узимати у разматрање. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење,
не старије од 6 месеци), изабрани кандидат доставља пре закључења уговора
о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена у
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- прибавља школа по службеној дужности. Пријаву са доказима доставити у
року од 15 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу, са назнаком:
„Конкурс за директора школе“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: кратке биографске податке,
односно радну биографију и пројекцију плана рада школе у току наредне 4
године; оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис уверења о положеном стручном испиту (дозвола за
рад); потврда о раду у области образовања и да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад; уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); лекарско уверење доставиће само
изабрани кандидат; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима - пре закључења уговора о раду; остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Изабрано лице које нема положен испит за рад
директора школе дужно је да исти положи у року од 1 године од дана ступања
на дужност. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова конкурса достављају се на адресу школе,
са назнаком: „Конкурс за директора“. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе, на број телефона: 017/877-091.

В РА Њ Е
ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, наведеног занимања; да је кандидат
држављанин РС; да поседује психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима и да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе и
уверење о држављанству РС. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности се подноси приликом закључивања уговора о раду.

17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Наставник у звању предавача за ужу научну
област Друмски саобраћај

ГИМНАЗИЈА „СКЕНДЕРБЕУ“

17523 Прешево, 15. новембар 100
тел. 017/668-655

Психолог

за 50% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

на одређено време до 5 година

17500 Врање, Јужноморавска 9
тел. 017/421-602
е-mail: zmajvranje@open.telekom.rs

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, саобраћајни факултет, магистар из
одговарајуће уже научне области за коју се бира. Општи и посебни услови
за избор у звање прописани су чл. 63, 64 и 65 Закона о високом образовању,
Статутом школе и Правилником о избору наставника и сарадника.

на одређено време до повратка радника са функције
директора школе, за 80% радног времена

Сарадник у настави за ужу научну област
Менаџмент и бизнис
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: завршен економски факултет, факултет за менаџмент, са просечном
оценом најмање осам и уписане мастер студије. Општи и посебни услови за
избор у звање прописани су чл. 70 и 71 Закона о високом образовању, Статутом школе и Правилником о избору наставника и сарадника. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних и стручних радова, радови,
оверене дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству), подносе се на адресу: Висока школа примењених струковних студија, 17500 Врање, Филипа Филиповића 20, у року
од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ОШ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“

17540 Босилеград, Иве Лоле Рибара бб
тел. 017/877-091

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из члана
8 став 2 и члана 120 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 4 године, по
пропису који је утврђивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
лице које испуњава услове за наставника основне школе, педагога или психолога; дозвола за рад, обука и положен испит за директора школе (програм
обуке за директора школе и правилник о полагању испита за директора школе), најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад (српски, бугарски); држављанство Републике Србије.
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Професор географије

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених
законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Поред
одговарајућег степена и врсте стручне спреме, кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство
Републике Србије. Ови услови доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да
приложи: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној школи - факултету, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Извештај
да кандидат није осуђиван школа прибавља по службеној дужности. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу школе.

ВРШАЦ
ОШ “МАРКО СТОЈАНОВИЋ”

26348 Врачев Гај, Марка Стојановића 222
тел. 013/856-197

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона
основама система образовања и васпитања, стеченог на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године за наставника основне школе, педагога и
психолога или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
за наставника основне школе, педагога и психолога; поседовање дозволе за
рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да
кандидат није правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела утврђена
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Наука и образовање
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад у школи (образовно-васпитни рад се остварује на српском језику), најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, обука и положен испит за директора установе. Директор
се бира на период од четири године.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству
(извод из матичене књиге рођених на новом обрасцу и уверење о држављанству, не старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; доказ да су средње, више или високо
образовање стекли на језику на ком се изводи образовно-васпитни рад (српском језику) или да су положили испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе, а доказ је: ако је кандидат стекао високо образовање на језику на ком се остварује образовно - васпитни рад (српском језику)
- јавна исправа (диплома) о стеченом високом образовањеу (која је већ приложена) или ако кандидат није стекао високо образовање на језику на ком се
остварује образовно-васпитни рад (српском језику) онда се мора приложити
јавна исправа (диплома) или одговарајућа потврда да је више или средње
образовање стечено на језику на ком се изводи образовно-васпитни рад (српском језику) или уверење/потврда да је положен испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе; потврду о радном искуству; доказ о
обуци и положеном испиту за директора установе (пријава која не буде садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
биће у обавези да у законском року положи испит за директора установе);
преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о
својим стручним и организационим способностима (необавезно). Доказ из казнене евиденције у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 и став 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење
о поседовању психичке, физичке и здравствене спсобности за рад са децом и
ученицима прилаже након доношења одлуке Школског одбора изабрани кандидат, у циљу достављања наведене одлуке са документацијом Покрајинском
секретаријату за образовање, на сагласност. Сва документа морају да буду
у оригиналу или у овереној фотокопији и не враћају се кандидату. Пријаве
са документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број
телефона: 013/856-197.

ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ“
26300 Вршац, Вука Караџића 8
тел/факс: 013/801-905

Радник на одржавању чистоће

на одређено време ради замене одсутне запослене
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности; поседовање држављанства Републике
Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела из члана
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: пропратно писмо и CV, доказ
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију, оверен препис или оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ГИМНАЗИЈА „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА“
26300 Вршац, Михајла Пупина 1
тел. 013/836-448

Професор физике

на одређено време до краја школске године, за 45%
радног времена, за извођење наставе на румунском
језику

Професор физике

на одређено време до краја школске године, за 10%
радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: професор физике; дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар за општу
физику; дипломирани физичар за примењену физику; дипломирани физичар
- информатичар; професор физике за средњу школу; дипломирани физичар
- истраживач; дипломирани физичар за теорију и експерименталну физику;
дипломирани физичар за примењену физику и информатику; дипломирани физичар - професор физике - мастер; дипломирани физичар - теоријска
и експериментална физика - мастер; дипломирани физичар - примењена и
компјутерска физика - мастер; дипломирани физичар - примењена физика и
информатика - мастер; дипломирани професор физике - мастер; дипломирани
физичар - мастер; дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије;
дипломирани физичар - мастер физике - астрономије; дипломирани физичар
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- мастер медицинске физике; мастер физичар; мастер професор физике. Лица
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима из области физике; мастер физике - астрономије; дипломирани физичар - мастер медицинске физике; мастер физичар; мастер професор физике. Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на
студијским програмима из области физике.

Професор историје

на одређено време ради замене одсутне запослене дуже
од 60 дана, за наставу на румунском језику, за 30%
радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: професор историје, дипломирани
историчар, дипломирани историчар - мастер, мастер историчар. Лица која су
стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије историје.

Професор филозофије

за наставу на румунском наставном језику, за 25%
радног времена, на одређено време до краја школске
године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор филозофије, односно дипломирани филозоф; мастер филозоф. Лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне академске студије филозофије.

Професор социологије

за наставу на румунском наставном језику, за 20%
радног времена, на одређено време до краја школске
године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор социологије, односно дипломирани социолог; мастер социолог. Лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне академске студије социологије.
ОСТАЛО: Поред одговарајућег образовања прописаног Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013) за пријем
у радни однос кандидат треба да испуњава и следеће услове: образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (чл. 8 став 4 и чл. 121 став 9 Закона о основама система образовањаи
васпитања); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да је држављанин Републике Србије и да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву доставити: молбу са биографијом,
оверену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену копију
уверења о држављанству - не старије од шест месеци, извод из матичне књиге
рођених, доказ о положеном испиту за дозволу за рад наставника, васпитача
и стручних сарадника (лиценцу), доказ о знању језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад, доказ да кандидат има образовање из психолошких
и педагошких дисциплина стечено на високошколској установи или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Фотокопије докумената морају бити
оверене. Избор наставника врши се након извршене провере психофизичких
способности кандидата за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. Доказ о неосуђиваности прибавља школа, а
уверење о психичкој, физичкој и и здравственој способности за рад са децом и
ученицима подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на горенаведену адресу.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

26340 Бела Црква, Жарка Зрењанина 13
тел. 013/851-487

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона
основама система образовања и васпитања, стеченог на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године за наставника основне школе, педагога и
психолога или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за
наставника основне школе, педагога и психолога; поседовање дозволе за рад
(лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да није
правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик
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Наука и образовање
на ком се остварује образовно-васпитни рад (у ОШ “Жарко Зрењанин” Бела
Црква образовно-васпитни рад остварује се на српском језику); најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; обука и положен испит за директора установе.
Директор се бира на период од четири године.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству извод из матичене књиге рођених (на новом обрасцу) и уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; доказ да су средње, више или високо
образовање стекли на језику на ком се изводи образовно-васпитни рад (српском језику) или да су положили испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе, а доказ је: ако је кандидат стекао високо образовање на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад (српском језику), доказ је јавна исправа (диплома) о стеченом високом образовању (која је
већ приложена као доказ о поседовању одговарајућег образовања) или ако
кандидат није стекао високо образовање на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад (српском језику) онда се мора приложити јавна исправа (диплома) или одговарајућа потврда да су више или средње образовање
стекли на језику на ком се изводи образовно-васпитни рад (српском језику)
или уверење/потврда да су положили испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе; потврду о радном искуству; доказ о обуци
и положеном испиту за директора установе (пријава која не буде садржала
наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће
у обавези да у законском року положи испит за директора установе); преглед
кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим
стручним и организационим способностима (необавезно). Доказ из казнене
евиденције у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 и став 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење о
поседовању психичке, физичке и здравствене спсобности за рад са децом и
ученицима прилаже након доношења одлуке Школског одбора, изабрани кандидат, у циљу достављања наведене одлуке са документацијом Покрајинском
секретаријату за образовање, на сагласност. Сва документа морају да буду
у оригиналу или у овереној фотокопији и не враћају се кандидату. Пријаве
са документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број
телефона: 013/851-487.

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 лице није осуђивано правноснажном пресудом - прибавља школа
по службеној дужности, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће се пре закључења уговора.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Молбе са потребним документима слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

Национална служба
за запошљавање

www.nsz.gov.rs

ЗРЕЊАНИН
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ
23000 Зрењанин, Ђорђа Стратимировића 23

Професор струковних студија за ужу научну
област Машинско инжењерство и припадајуће
наставне предмете: Пољопривредне машине
1, Пољопривредне машине 2, Отпорност
материјала, Транспортни системи, Одржавање
машина и опреме
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове
утврђене Законом о високом образовању, Статутом Школе и Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и
сарадника школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
Пријаве кандидата са прилозима (краћа биографија, оверене копије диплома,
списак научних радова и саме радове), подносе се Високој техничкој школи
струковних студија у Зрењанину, Ђорђа Стратимировића 23.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник клавира за обављање послова
клавирског сарадника

на одређено време до повратка в.д. директора на радно
место наставника клавира
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста, дипломирани музичар пијаниста, академски музичар пијаниста, дипломирани музичар - чембалиста,
дипломирани музичар - оргуљаш.
ОСТАЛО: Остали услови које кандидат треба да испуњава: 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. Кандидат уз пријаву треба да приложи следеће доказе (у
оригиналу или оверене фотокопије): диплому или уверење о одговарајућем
образовању, доказ о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Лице
које је стекло одговарајуће високо образовање мора да има образовање из
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Шанса за младе
Школа је знање,
посао је занат

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

ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
Шта све треба да садржи документација за пријаву на здравствено осигурање?
Имам 23 године и напустио сам студије.
Извадио сам радну књижицу. Шта ми је све
потребно?
Евиденција незапослених НСЗ више не
игра улогу у доказивању и остваривању права
на здравствену заштиту - не издајемо више ни
потврде за здравствене књижице да су лица на
евиденцији (наравно, изузетак су корисници
новчане накнаде, али то овде није случај).
Питање морате упутити Републичком фонду за здравствено осигурање (РФЗО), јер они
цене испуњеност услова за осигурање по неком
од основа предвиђених њиховим прописима. Саветујемо вам да се обратите надлежном фонду
здравства у општини, а за све што се тиче осигурања по неком основу (запослени, пољопривредници и остали) - надлежном фонду ПИО.
На сајту РФЗО стоји да њихови осигураници право на здравствену заштиту остварују на
основу оверене здравствене књижице. Здравствена књижица добија се приликом пријаве на
здравствено осигурање у надлежној филијали,
односно испостави РФЗО. Права из здравственог осигурања лица остварују на подручју филијале на којој имају пријављено пребивалиште,
а здравствену књижицу им издаје и оверава надлежна испостава, односно филијала Републичког завода за здравствено осигурање, према
пребивалишту.
Права из здравственог осигурања по основу
незапослености могу остварити: лица која имају
право на новчану накнаду по основу незапослености, према прописима о запошљавању, као и
незапослена лица и друге категорије социјално
угрожених лица чији су месечни приходи испод
прихода утврђених у складу са овим законом
(члан 22 став 1 тачка 9 Закона о здравственом
осигурању). Наиме, незапослена лица која нису
корисници новчане накнаде имају право на
здравствено осигурање, под условом да њихов
месечни приход по члану породице не прелази
износ минималне зараде у нето износу, утврђене у складу са прописима о раду, у месецу подношења пријаве.

Бесплатна публикација о запошљавању

На сајту РФЗО стоји и да је документација
потребна за утврђивање својства осигураника
за незапослено лице које не прима новчану накнаду, социјално угрожено лице, избегло, односно
прогнано лице коме је надлежни републички орган утврдио статус избеглог, односно прогнаног
лица из бивших република СФРЈ са боравиштем
на територији Републике Србије, следећа:
1. изјава о приходима за утврђивање цензуса,
2. фотокопија личне карте подносиоца изјаве
и чланова породице (лична карта на увид),
3. доказ о висини свих месечних прихода за
сваког члана породице који се прилаже уз изјаву
(да би се здравствено осигурање грађанима финансирало из буџета Републике Србије, неопходно је да месечни износ прихода не прелази висину цензуса за стицање својства осигураног лица;
висину цензуса за својство осигураног лица споразумно су прописали министар здравља и министар за социјална питања).
Лицима која живе сама здравствено осигурање се финансира из буџета, уколико њихов месечни приход не прелази износ нето минималне
зараде у Републици увећан за 30 одсто. Подробније информације можете добити на http://www.
rfzo.rs/index.php/zdr-knjizice.
Остао сам без посла у марту ове године,
а радио сам 3 године. Нисам се пријавио на
евиденцију НСЗ, а ни радну књижицу нисам узео од послодавца. Да ли имам право
да се сада пријавим на евиденцију незапослених и примам новчану накнаду?
Новчана накнада је право из осигурања за
случај незапослености и остварује се по законом предвиђеним условима. Један од њих је да
се незапослено лице пријави на евиденцију и
захтев за остваривање права поднесе у року од
30 дана од дана престанка радног односа. Законом је прописана дужина трајања права на новчану накнаду, која за 3 године стажа осигурања
износи 3 месеца, али како је од дана престанка
осигурања протекао дужи период од оног за који
би новчана накнада припадала, то тренутно не
испуњавате услове за остваривање овог права.
На другој страни, имате право да се пријавите на
евиденцију незапослених и остварујете сва права која вам по том основу припадају.
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АКТУЕЛНО Немачки „Контитек“ у Суботици утростручио број радника

ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА

Сада у компанији ради око 600 радника, што је три пута више него прошле
године и двоструко више у односу на планирани број приликом покретања
инвестиције

Ф

абрика аутомобилских компоненти „Контитек флуид
Србија“ (ContiTec fluid Serbia),
једна од дивизија немачког
концерна „Континентал“ (Continental),
утростручила је обим пословања и број
радника у 2014. у односу на 2013. годину.
Како је „Танјугу“ речено у тој компанији, која послује у Привредној зони
„Мали Бајмок“ у Суботици, у овој години три пута је повећан број радника,
промет саме фабрике, као и број купаца
на светском аутомобилском тржишту.
Сада у компанији ради око 600 радника, што је три пута више него прошле
године и двоструко више у односу на
планирани број приликом покретања
инвестиције.
„Посао није тежак - све што се ради,
делови који се носе, ништа није тешко,
апсолутно. Услови у фабрици су више
него добри - и грејање и климатизација,
све функционише лепо. Ако се ради
прековремено све је уредно плаћено, па
верујем да људи немају ниједан разлог
да буду незадовољни“, рекао је Дамир
Летовић, шеф производне линије фа-

У овој години три пута повећан промет саме фабрике и број купаца на
светском аутомобилском тржишту

Велики мали Бајмок
Немачки „Контитек“ је једна у низу
страних инвестиција у суботичкој
Привредној зони „Мали Бајмок“, у којој
тренутно ради око 2.600 запослених.
Предности ове привредне зоне, површине 53 хектара, са свом неопходном
инфраструктуром, које се истичу пред
инвеститорима јесу близина Коридора
10, границе са Мађарском, али и могућност пословања по знатно повољнијим условима - у слободној зони.
Ова зона омогућава слободан увоз и
извоз, без царинских и пореских дажбина, без временског ограничења царинског надзора, изузеће од плаћања
ПДВ-а, увоз опреме за делатност у
слободној зони и материјала за изградњу објекта - без царине и пореза,
као и царинску процедуру у скраћеном
поступку. Роба произведена у слободној зони која садржи више од 50 одсто
домаће компоненте стиче сертификат
о пореклу „Made in Serbia“ и омогућава бесцарински извоз у земље ЦЕФТА,
Русију и Турску, са којима Србија има
споразуме о слободној трговини.
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Немачки „Контитек“ је
једна у низу страних инвестиција у суботичкој Привредној зони „Мали Бајмок“,
у којој тренутно ради око
2.600 махом Суботичана
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брике, који је овде
запослен од октобра
2012. године.
Директор компаније Живко Топаловић је истакао да је у 2014. остварен
промет од око 30 милиона евра, што је
три пута више у односу на 2013. годину. Број запослених је такође повећан
три пута, на 600 радника, као и број
купаца, којима свакодневно испоручују компоненте за прву уградњу.
„Највеће достигнуће ове фабрике је што је у могућности да ради и
снабдева највеће играче у европској,
а самим тим и светској аутомобилској
индустрији. Показали смо да можемо
да одиграмо једну такву утакмицу, са
тако јаким играчима“, рекао је Топаловић за „Танјуг“. Тако се, према његовим
речима, делови произведени у Суботици уграђују у возила Фолксваген групе, а осим овог произвођача снабдевају
и Порше, Ауди и Сеат, као и возила
Дајмлер групе и Бе-ем-ве (BMW).
„Такве играче задовољити, чути и
испунити њихове жеље, веома је велики успех“, додаје Топаловић.
Даље ширење фабрике, по његовим речима, зависи од способности да
испуне захтеве купаца и њихове потребе.
„Сви показатељи до којих смо дошли у директном контакту са нашим
купцима говоре да ћемо овде да проширујемо капацитете“, каже Топаловић и напомиње да је већ проширен
производни асортиман - компонентама за европску камионску индустрију,
у изнајмљеној хали, такође у Малом
Бајмоку, тако да ће и почетак године
бити период калкулисања исплативости друге и евентуално треће фазе
њихове инвестиције у Суботици.

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

АКТУЕЛНО Агенција за мирно решавање
радних спорова

БЕЗ ОКЛЕВАЊА
ДО РЕШЕЊА

У протеклој години стиглa су 173 захтева за
решавање индивидуалних радних спорова,
међу којима је највише жалби на мобинг и
спорова материјалне природе

„Агенцији за мирно решавање радних спорова у протеклој години стигла су 173 захтева за решавање индивидуалних радних спорова, међу којима највише има жалби на
мобинг, спорова материјалне природе, као и још 26 захтева
који се односе на колективне спорове“, изјавио је за „Танјуг“
директор Агенције за мирно решавање радних спорова
Миле Радивојевић и истакао да им се за посредовање још
увек обраћа мали број радника и послодаваца, те да је потребно да то убудуће чини више њих, јер су поступци краћи
и бесплатни, а решења извршна.
Радивојевић је навео да је од 2010. године, када је донет
Закон о спречавању злостављања на раду, Агенција посредовала у решавању 180 случајева мобинга, те да је прва институција која је те године донела правоснажно решење за
овај проблем.
Рок за решавање поступка, како је објаснио, исзноси 30
дана од дана његовог покретања. Радивојевић је казао да је
у последње време примећено изједначавање броја предлога
чији је предмет заштита достојанства на раду, односно мобинг и повреда других права из радног односа.
Према његовим речима, предност обраћања Агенцији у
односу на суд су брзина поступка, али и то што је поступак
бесплатан. Процедура подношења захтева је једноставна лично или писменим путем - мејлом, поштом или факсом.
Од укупног броја индивидуалних, 64 су предмети који
се односе на спорове за мобинг, односно 36 одсто у укупном
броју предмета. Отказ уговора о раду је случај у 18 предмета (10 одсто), а материјални спорови у 86 (49 одсто). Када су
у питању колективни радни спорови, Агенција је поступала у десет штрајкова, од којих је пет решено споразумно, а
у пет је донета само препорука миритеља. У 14 поступака
преговарања за доношење колективних уговора постигнут је
споразум у девет предмета, а у пет је дата само препорука.
У два случаја предмет спора био је у вези са синдикалним
организовањем.
Говорећи о жалбама на мобинг, Радивојевић је рекао да
је од ступања на снагу Закона о спречавању злостављања на
раду у индивидуалним споровима у више од 80 одсто предмета у основи била жалба на мобинг.
„Занимљиво је да у амбијенту кад се тешко долази до
новог посла људи имају одлучност да се изборе за право на
достојанствен рад. Пружићемо подршку запосленима у обезбеђењу њихових права“, рекао је Радивојевић.
Бесплатна публикација о запошљавању

У Шумадији

ПАД БРОЈА
НЕЗАПОСЛЕНИХ

„Број незапослених у Шумадији смањен је за 1.275, а
међу занимањима која траже послодавци а нема их на евиденцији незапослених су професори италијанског и немачког
језика, као и програмери“, изјавила је директорка филијале
Националне службе запошљавања у Крагујевцу Горица Бачанин.
„На почетку године у Шумадији је на евиденцији незапослених било 35.096 особа, а у новембру 33.821“, истакла је
Бачанин на годишњој конференцији за новинаре и додала да
је међу незапосленима највише старијих од 50 година (10.763)
и млађих од 30 година (8.432). Од почетка године, закључно са 30. новембром, било је 35.090 запошљавања, од којих је
5.347 на неодређено време, а на одређено 22.886.

Потписан споразум НСЗ са Општином Мерошина

ОБУКОМ ДО ПОСЛА
ЗА 70 ЛИЦА

С

поразум о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији програма и мера активне политике запошљавања потписан је између Националне службе за
запошљавање - Филијале Ниш и Општине Мерошина.
Споразум је у име општине потписао председник Бојан Нешић, а у име НСЗ директор Филијале Ниш Бобан Матић.
Општина Мерошина је акционим планом запошљавања
за мере активне политике запошљавања издвојила 3,8 милиона динара. У складу са планом, биће реализована мера
„Обука на захтев послодавца“, у оквиру које је планирана обука и запошљавање преко 70 лица са подручја општине Мерошина. Ово је само почетак, јер је општина буџетом за наредну
годину планирала додатна средства за мере активне политике запошљавања, све у циљу смањења незапослености.
В. Крстић
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АКТУЕЛНО Порески систем у Србији
неефикасан и некоректан - тврди европски
економски експерт Мартин Хутсебаут

ТЕРЕТ ПОРЕЗА
НА РАДНИЧКИМ
ПЛЕЋИМА

Директни порези од ПДВ-а у нашој земљи
чине 7 процената, а индиректни порези
по истом основу скоро 20 процената, што
јасно указује да највећи део прихода долази
из неформалног опорезивања

С

истем опорезивања у Србији је некоректан и неефикасан, јер даје велики значај индиректном опорезивању,
а неформална економија је један од највећих проблема
српске привреде, оценио је европски економски експерт Мартин Хутсебаут, на представљању програма „Порески систем и политика, неформала економија и корупција
у Србији“.

У Србији порези на плате иду на терет
запосленог, док је у земљама Европе
тај однос знатно другачији - најчешће
су порези на терет запосленог око 13
одсто, а на терет компанија 33 одсто
Он је додао да директни порези од ПДВ-а у нашој земљи
чине 7,0 процената, а индиректни порези по истом основу
скоро 20 одсто, што јасно указује да највећи део прихода долази из неформалног опорезивања. Хутсебаут је предочио и
да у Србији порези на плате иду на терет запосленог, а не
компанија, док је у земљама Европе тај однос знатно другачији - најчешће су порези на терет запосленог око 13 одсто, а
на терет компанија 33 процента.
Неформална економија у свим појавним облицима један
је од највећих проблема са којима се суочава привреда Србије, оценили су учесници конференције. Негативне последице, посебно у областима утаје пореза, дисторзије тржишта,
нелојалне конкуренције и неефикасне расподеле ресурса, далекосежне су - један је од закључака учесника скупа.
Основни узроци појаве неформалне економије и њеног
укорењивања у привредни систем су инертност формалног
тржишта рада, висок степен отворене и прикривене незапослености, неадекватна фискална политика и регулатива,
ниска цена рада на формалном тржишту, неефикасни и не-
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развијени контролни механизми, као и директно уплитање
политике у економију и свесно толерисање те појаве.
Кључне последице неформалне економије су негативне
и дугорочне, а њени најчешћи појавни облици су: рад без уговора о раду („на црно“), исплата зараде на руке и промет у
готовини.

Људи желе да плате порез и деле одговорност када осете да је порески систем правичан и када виде да се оно што
издвајају користи на прави начин у једном
друштву - каже норвешки амбасадор
Држава би морала да се ангажује на овом плану због
већег пуњења буџета, послодавци због елиминације нелојалне конкуренције, а синдикати због могућности правне
заштите и унапређења социјалног положаја запослених, закључено је на скупу.
Амбасадор Норвешке у Србији Нилс Рагнар Камсваг
истакао је да људи желе да плате порез и деле одговорност
када осете да је порески систем правичан и када виде да се
оно што издвајају користи на прави начин у једном друштву.
Он је навео да је анкета спроведена у Норвешкој показала да
око 70 одсто испитаних сматра да су порези у тој земљи на
правом ниову, а разлог томе је што порески обвезници могу
да виде у шта се улаже новац који се од пореза издваја.
Милан Грујић, из Савеза самосталних синдиката Србије, рекао је да је у претходних петнаест година у Србији
присутна тенденција опадања бруто друштвеног производа
(БДП).
„Трошкови државе су све већи, а производња све мања.
Индустријска производња у Србији учествује са 18 одсто у
БДП-у, док је у Немачкој присутна са 35, а у Француској са
40 одсто“, каже Грујић и додаје да у домену пореске политике постоји општа аномалија, одосно систем опште непослушности од обичног грађанина до највишег нивоа извршне
власти. За превазилажење садашњих проблема у тој области, Грујић сматра да би требало натерати власт да уважи
социјалне партнере, како би се дошло до заједничке енергије
и нашло адекватно решење за излазак из кризе.
Националну конференцију „Порески систем и политика,
неформална економија и корупција у Републици Србији“ су
у оквиру регионалног пројекта „Порези, неформална економија и корупција у земљама Западног Балкана“ организовале репрезентативне синдикалне централе у Србији - Савез
самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати „Независност“. Носиоци пројекта су Међународна конфедерација синдиката (ITUC - PERC) и Синдикат Норвешке
(LO Norway). Поред репрезентативних синдиката из Србије,
у имплементацији пројекта учествују синдикалне организације са простора бивше Југославије и из Албаније.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО Због хаоса у грађевинарству направљена штета држави од више милијарди динара

МИЛИЈАРДЕ У ЧЕТИРИ ОКА

Од укупно 540 грађевинских фирми - 87 је „фантомских“, у којима нема ниједног
запосленог. Ова година ће бити година градње у Србији и зато мора да се уведе ред и зна
ко може да учествује у пројектима које финансира држава - најавила Зорана Михајловић

П

отпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана
Михајловић представила је недавно листе извођача радова, по којима је 327 фирми на белој, а 213 на
црној листи и поручила да држава хоће да помогне здравим
фирмама. Она је на конференцији за новинаре у Влади Србије
рекла да од укупно 540 фирми - 87 је такозваних „фантомских“, у којима нема ниједног запосленог.
Михајловићева је истакла да је због хаоса у грађевинарству направљена штета држави од више милијарди динара,
због „договора у четири ока“, као и да је „неко то дозволио у
претходном периоду“, те очекује од надлежних органа да се
тиме позабаве. Нагласила је да ће 2015. бити година градње
у Србији и да зато мора да се уведе ред и зна ко може да

Беле и црне листе
ће се ревидирати
на сваких месец и
по дана, а до половине 2015. године
требало би да
буде направљен
софтвер који ће
то аутоматски
мењати

учествује у пројектима које
финансира држава. Како је
рекла, наредне године ће се масовно градити инфраструктурни објекти, а реализоваће се и раније најављена јефтина
станоградња, у сарадњи са Уједињеним Арапским Емиратима.
У 2015. ће се радити, према речима Михајловићеве, модернизација 63 километра пруге на Коридору 10, од почетка
фебруара, затим од лета радови на прузи Београд - Будимпешта, Жежељев мост, почеће реконструкција пруге Београд
- Бар, затим концесиона градња две деонице на Коридору
11 у сарадњи са Кинезима, од Београда до Обреновца и од
Прељине до Пожеге и још много пројеката. Како је рекла, 398
фирми, од којих су неке и на белој листи, имају укупан порески дуг од 67 милиона евра.

Година градње
Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић
сматра да ће 2015. година, захваљујући новом Закону о
планирању и изградњи, бити година градње и да ће Србија
бити велико градилиште. Градиће се коридори, путеви, модернизоваће се железница, градити нови блок у енергетици, а захваљујући предузетним реформама, које ће бити
настављене и у наредној години, грађани ће живети боље
у 2016. години.
Бесплатна публикација о запошљавању

„Беле и црне листе ће се ревидирати на сваких месец и
по дана. Циљ је министарства да што више фирми буде на
белој листи и да се натерају предузећа да поштују рокове,
обавезе према држави, радницима и друго“, рекла је Зорана
Михајловић, истичући да све фирме које су на црној листи
неће моћи да учествују у пројектима које финансира држава.

„На црно у грађевинарству ради између
30.000 и 40.000 радника“,
рекла је Михајловићева
Црно-бели свет
Међу првих 15 најбоље рангираних предузећа су: ЈП Путеви Србије, Сименс, Београд-пут, Каблови из Јагодине,
ЈКП Наисус из Ниша, Институт за путеве, Путеви Ужице,
Војводинапут, ЈКП Нови Сад, Лафарж...
Међу 15 најлошије рангираних су: Мостоградња, Геаконстракшн Пуковац, Партизански пут, Предузеће за путеве
„Београд“, Визус из Београда, Дајмантопулос-домики из
Врања, Миликат-констракшн из Врања, Пештан Буковик,
Итер-коп Шабац, Гемакс из Београда, земунски Планум и
друге фирме.

Најавила је да би до половине 2015. године требало да буде
направљен софтвер који ће аутоматски мењати црне и беле
листе, тако да тај посао не мора да обавља радна група.
„На црно у грађевинарству ради између 30.000 и 40.000
радника“, рекла је Михајловићева и додала да ће у наредном
периоду бити донети и критеријуми за оцену квалитета изведених радова, а приватне и државне фирме неће бити исто
третиране, с обзиром да су у повољнијем положају предузећа
која добијају помоћ од државе. Беле и црне листе извођача су
направљене на основу Конвенције 94 Међународне организације рада, која је ове године ратификована у парламенту.
Говорећи о хаосу у грађевинарству, Михајловићева је
истакла да више неће моћи да се праве објекти без иједног
папира, тако да ту нису криве само фирме, већ и локалне самоуправе, јер су дозвољавале да се гради „из њиве у њиву“,
као и да радови трају по 10 година.
14.01.2015. | Број 604 |
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Шта можете да радите од куће и зарадите од 200 до неколико
хиљада евра?

САМ СВОЈ ШЕФ

Радом од куће највише могу да зараде програмери, систем администратори,
графички дизајнери и сви који поседују вештине из ИТ струке

С

ви који знају да одржавају сајтове и програмирају, познају
стране језике или занате, могу да
раде и од куће. Уз мало више времена, рад од куће месечно може да донесе бар 25.000 динара, а у зависности
од врсте посла зараде су често и знатно више. Послови који се раде из стана
повећавају и могућност запошљавања,
нарочито за особе које имају породичне
обавезе или живе у местима удаљеним
од великих градова, а канцеларијски
трошкови су мањи, јер није потребно
обезбедити радни простор. Ево шта можете да радите од куће и зарадите од
200 до неколико хиљада евра!

Послови који могу да се
обављају од куће
• Програмирање
• Дизајн
• Ажурирање сајтова
• Вођење пословних књига
• Маркетинг
• Промоције
• Истраживање тржишта
• Превођење
• Новинарски послови
• Ликовне и друге уметности
• Етно занати
• Гугл администратор

Програмирање, одржавање сајтова
Радом од куће највише могу да зараде програмери, систем администратори, графички дизајнери и сви они
који поседују вештине из ИТ струке.
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Уколико раде за неку инострану компанију, месечна зарада може да достигне
и неколико хиљада евра.
Администратор друштвених мрежа - добро познаје начин на који
функционишу друштвене мреже, води
фан-страну неке фирме, гради близак
и поуздан однос са купцима. Хонорари
за вођење кампање на „Фејсбуку“ крећу
се од 350 до 500 евра по фирми, а овај
посао може да се научи на месечним
курсевима чија је цена око 150 евра.
Гугл администратор ради на свим
аспектима гугл маркетинга за неку
фирму - креира рекламне наслове и
слогане, управља рекламним буџетом,
одређује праве кључне речи на основу
којих ће одређена фирма бити најбоље
пласирана на Гуглу. Успешни у овом
послу зарађују око 450 евра по рекламној кампањи.
Копирајтер
Писање текстова за сајтове посао је који не знају или немају кад да
обављају сви власници сајтова. Особа
која пише текстове за сајт мора да буде
речита, писмена и спремна да истражи тему о којој пише. Зарада зависи
од броја текстова које напишете у току
месеца, као и од броја сајтова за које пишете, а за оне највредније, зарада иде и
до 300 евра.
Послови без посебних вештина
Попуњавање база клијената за
разне фирме, слање рекламних мејлова, праћење конкурентских фирми на
рекламним сајтовима, попуњавање
упитника и анкета, послови су који не
захтевају никакво стручно предзнање,
али за неколико сати рада могу да донесу око 200 евра месечно.
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Рачуновођа/књиговођа
Онај ко добије сертификат за књиговођу може да покрене сопствени посао и уз добру мрежу клијената оствари
прилично велику зараду. Предност овог
посла је што нису потребна велика улагања.
Лепота
Фризер, брица, маникир, педикир,
масер, шминкер, само су неки послови
у области улепшавања који могу да се
раде и од куће. Они који немају иску-

Код превара типа „рад од
куће“, увек се тврди:
• да није потребно радно искуство
• да су могуће астрономске зараде
• да је могуће зарадити велики новац
за само неколико сати рада дневно
• да је у питању сигуран и добро
плаћен посао
• да је потребно уплатити нешто новца
унапред.
ства у овим областима могу да заврше
један од бројних курсева на којима се
за кратко време науче основне вештине
ових занимања.
Креативни послови и држање
часова
Сликање, писање, дизајн, новинарство, израда накита, сувенира, фотографисање... Ако сте по природи креативни, за вас је пола проблема већ решено.
Такође, часови језика, математике, граматике, физике, хемије, услуге превођења или фитнес тренинзи добар су
начин да се заради од куће. Цена часова
за основце и средњошколце креће се од
400 динара по часу, па навише.

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

Цигарете најскупље у Норвешкој,
најјефтиније у Белорусији

СКУПО

ЗАДОВОЉСТВО

Према закону донетом 2014. године,
становници ЕУ у земље ван ЕУ могу
унети само један бокс цигарета, а у
земље чланице ЕУ четири бокса уместо
10, колико је претходно било дозвољено

Н

ајскупље цигарете у Европи пуше Норвежани, где
паклица у просеку кошта 11,84 евра, док су најјефтиније у Белорусији, где коштају непун евро (92 евроцента), а потом у Србији, са просечном ценом од
1,17 евра за паклу. Најскупље цигарете у ЕУ су у Британији,
где пакла у просеку кошта 11,1 евро, потом следи Ирска, са
ценом од 9,6 евра, а на трећем месту је Француска, у којој су
цигарете поново поскупеле од 1. јануара и то за 30 евроценти,
те су достигле цену од 7,30 евра.
У Шведској пакла цигарета у просеку кошта 6,64 евра, у
Холандији 6,32 евра, у Данској 5,91 евро, Белгији 5,79 евра, а
у Немачкој 5,47 евра. Следе Италија и Финска са ценом од пет
евра, па Шпанија и Малта са 4,8 евра.

Најскупље цигарете у Европи пуше Норвежани, где паклица у просеку кошта
11,84 евра. Следе Британци, који за паклу
издвајају у просеку 11,1 евро, потом Ирска
са ценом од 9,6 евра, док су почетком
године цигарете у Француској поскупеле
за 30 евроценти и сада коштају од 7,30
евра за пакло
Најјефтиније цигарете у ЕУ пуше Литванци, са просечном ценом по пакли од 2,06 евра, потом Летонци са ценом
од 2,49 евра, а затим Бугари, где кутија цигарета кошта 2,55
евра. Следе Аустрија и Чешка са ценом од 3,25 евра. У Хрватској пакла цигарета у просеку стаје 3,33 евра, у Румунији 3,4
евра, у Естонији 3,5 евра, у Пољској 3,51 евро, а у Словенији и
на Кипру 3,9 евра.
Бесплатна публикација о запошљавању

Цигарете су најјефтиније у Белорусији,
где коштају непун евро (92 евроцента),
а потом у Србији, са просечном ценом од
1,17 евра за паклу. Најјефтиније цигарете
у ЕУ пуше Литванци, са просечном ценом
по пакли од 2,06 евра
Ван Европске уније, најскупље цигарете су у Норвешкој,
са просечном ценом по пакли од 11,84 евра. Најјефтиније цигарете у европским земљама ван ЕУ су у Белорусији, где се
у просеку кутија цигарета плаћа 92 евроцента, а на другом
месту је Србија, са просечном ценом од 1,17 евра. Следи Украјина са ценом од 1,43 евра, а у Албанији кутија цигарета
кошта 1,49 евра.
Према закону донетом 2014. године, становници ЕУ у
земље ван ЕУ могу унети само један бокс цигарета, а у земље
чланице ЕУ четири бокса уместо 10, колико је претходно било
дозвољено. Унутар ЕУ, могуће је пренети у другу земљу до
200 цигарета и 400 цигарилоса.
Број продатих цигарета у Француској се из године у
годину смањује, заједно са константним поскупљењем. У
1993. у Француској је уз просечну цену по кутији од два евра
продато 93,6 милијарди цигарета. У 2000. просечна цена по

кутији је износила 3,2 евра и продато је 82,5 милијарди цигарета. У 2010. кутија цигарета је коштала у просеку пет евра, а
продаја је пала на 54,8 милијарди цигарета.
У 2014. Французи су плаћали седам евра паклицу цигарета, што је довело да пада продаје на 47,5 милијарди цигарета. Највећу корист у Француској од продаје цигарета има
држава, која узима 80 одсто прихода, 12 одсто цене иде у
руке произвођача, док продавцима остане осам одсто.
Танјуг
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Позивни центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Косовска
Митровица

Вршац

Бор

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Сомбор

Зајечар

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сремска
Митровица

Ваљево

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

www.nsz.gov.rs

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

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

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Нови Сад

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

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

