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ШАНСА ЗА МЛАДЕ
ТЕМА БРОЈА - Самсунгову „Дигиталну академију“ у Нишу завршило 57
незапослених, у Новом Саду 58, а у Београду 55, чиме су стекли основно стручно
знање за самосталан рад. Око 20 одсто полазника већ успело да нађе посао током
или пред сам крај обуке
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Ово није наслов неке нискобуџетне тинејџ филмске
комедије, већ алармантно упозорење: Стари континент
треба из корена да измени економску политику да би
се изборио са „злим близанцима“ - високом незапосленошћу и привредном стагнацијом, сматра Кристоф де
Маржери, директор француског енергетског гиганта
„Тотал“. Како „преваспитати“ поменуте близанце, одговор ће ове недеље, у Давосу, потражити и лидери више
од 140 земаља света, међу њима и српски премијер. О
томе на нашој страници Актуелно.
Док се прави одговор не пронађе, вести на нашој
петој страни гласе: Француска државна железница ове
године угасиће више од хиљаду радних места за која не
планира нова запошљавања; Руководство француског
авио-превозника „Ер Франс“ због слабљења конкурентности планира да у текућој години отпусти близу 5.000
запослених...
На Светском економском форуму у Давосу прошле
године упозорено је да је незапосленост међу младима
у Европи застрашујућа. И по томе је Србија део Европе.
Један од бројних лекова за санирање овог проблема је
и Самсунгова „Дигитална академија“, као нови импулс
развоју компетентности младих, и то управо оних са
евиденције НЗС. Обуке из области информационо-комуникационих технологија у Нишу је успешно завршило 57 незапослених, у Новом Саду 58, а у Београду 55,
чиме су стекли основно стручно знање за самосталан
рад. Око 20 одсто полазника успело је да нађе посао током или пред сам крај обуке, а то је и наша Тема броја.
„Самсунг“ је у сарадњи са НСЗ организовао и у потпуности финансирао обуке за незапослена лица. Тај корак
у добром правцу, посебно иностраних инвеститора, држава би требало да подстиче, пре свега у интересу више
генерација незапослених.
На страницама Послова прочитајте с којим занимањем се у Србији најбрже долази до посла, а која
занимања су на листи најплаћенијих у САД. У Србији
има свега 29 сертификованих Zend PHP стручњака, а
потражња за њима далеко премашује тај број. Који је у
мору сертификата у свету ИТ - онај прави, сазнаћете у
овом броју Послова.
Да диплома вага плату, иако не баш свуда, а у
Немачкој без остатка, говори податак да високообразовани у Немачкој зарађују 35 посто више од оних без
факултета, али и у том степену образовања постоји градација: доктори зарађују 16 посто више од магистара,
у просеку 64.419 евра. И о томе у овом броју Послова.
Шансу за нови почетак многи ће пронаћи на нашој
трећој страни: Градски центар за социјално предузетништво Београда расписао је јавни позив незапосленима ромске националности за доделу бесповратних
средстава у износу од 3.400 евра за самозапошљавање.
За почетак вреди прочитати и - покушати.
Божићни празници су за нама, али нас сустиже
вест да се у САД „баци“ 85 милијарди долара на промашене божићне поклоне. На истој страници - Сазнајте више - сазнаћете да је једна четвртина Француза
примила поклон који им се не допада и да препродаја
непожељних поклона преко специјализованих сајтова,
као што је иБеј (eBay), генерише тржиште вредно око 133
милиона евра.
Милош Чолић

ПРИВРЕДА Министар привреде Жељко Сертић најавио прве приватизационе процесе
за 226 предузећа

ПРИПРЕМЉЕН МОДЕЛ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
У 188 предузећа која ће отићи у стечај има свега 5.000 радника

„За 226 државних предузећа је
одређен модел приватизације и већ
овог месеца крећу прве објаве приватизационих процеса“, изјавио је министар
привреде Жељко Сертић и додао да
за њих већ има заинтересованих. Он је
рекао да је на списку за приватизацију
512 предузећа са 85.000 запослених и
да ће од тог броја 188 отићи у стечај,
али да у њима има свега око 5.000 радника, тако да је то, како је навео, минималан проценат.
Сертић је напоменуо да тих 188
предузећа немају функционалну активност већ годинама, те да фактички
не раде. Према његовим речима, постоји и 90 предузећа у којима је тре-

нутно из разних разлога заустављена
приватизација.
„Ако неко предузеће не буде приватизовано биће припремљен модел
реорганизације“, рекао је Сертић за
РТС, објаснивши да је дозвољено да се
за њих накнадно договоре модели како
могу наставити рад. Предстоји реорганизација Железница Србије, Србијагаса, а Телеком је у фази избора приватизационог саветника.
„У наредне три године ћемо анулирати све губитке, који су огромни у
јавном сектору“, рекао је Сертић, истакавши да већ сада постоје уштеде од
око 35 милијарди динара.

УЖИЦЕ START ME UP!

Министри рада и енергетике и директор НСЗ
у посети Костолцу

НОВА ЗАПОШЉАВАЊА
Министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Александар Вулин, министар
енергетике
Александар
Антић, директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић и
директорка пожаревачке
филијале НСЗ Соња Мирић,
са начелником Браничевског округа Александром
Ђокићем, градоначелником Пожаревца Миомиром
Илићем,
председником
Скупштине града Банетом
Спасовићем и директором Привредног друштва
„Термоелектране и копови
Костолац“ Драганом Јовановићем, разговарали су
о могућностима за запошљавање и обукама за тржиште рада. Било је речи о

изградњи нове електране и
могућностима које би у том
погледу требало искористити за отварање нових радних места у производњи,
чиме се допринело бржем
развоју овог подручја.
Прва велика инвестиција у електроенергетском
систему у последње три
деценије реализоваће се
уз помоћ кинеског кредита. Блок Б Термоелектране
„Костолац“,
инсталисане
снаге 350 мегавата, поново
је кренуо у производњу 14.
јануара, а ускоро ће почети
и изградња блока Б3. Када
он буде завршен, снага ТЕ
„Костолац“ повећаће се на
1.350 мегавата, а биће запослено 520 нових радника.

Ужичка филијала Националне службе за запошљавање укључила се у реализацију пројекта „START ME UP!
- Подстицање предузетништва младих у Ужицу“. Пројекат спроводи Грађанска читаоница „Либерграф“ из Ужица, а финансира Министарство омладине и спорта РС.
Циљ пројекта је повећање могућности за запошљавање, самозапошљавање и задругарство младих грађана Ужица, кроз едукацију из области савременог тржишног пословања и радно ангажовање путем радне праксе.
Осамдесет младих незапослених Ужичана, старости између 15 и 30 година, похађа Малу школу бизниса, која
обухвата теме неопходне за успешно тржишно пословање. Након завршене едукације, млади ће имати практичну наставу у неком од приватних предузећа, члановима Општег удружења предузетника Ужице. И коначно,
заинтересовани млади Ужичани могу рачунати на саветовалиште, односно Информативни сервис, који ће им
пружити неопходне информације, упутства и контакте
битне за успешно пословање. Информације о пројекту
доступне су и на Инфо-пулту ужичке филијале НСЗ.
Б. Терзић
Јавни позив Градског центра за социјално
предузетништво Београда

ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 3.400 ЕВРА
Градски центар за социјално предузетништво Београда расписао је јавни позив незапосленима ромске националности за доделу бесповратних средстава у износу
од 3.400 евра за самозапошљавање, у оквиру пројекта
Европске уније „Подршка за запошљавање Рома“.
Бесповратна средства за самозапошљавање у опреми додељују се за највише 50 незапослених особа ромске
националности са најбољим бизнис плановима, наводи
се у саопштењу Градског центра за предузетништво.
Средства су намењена незапосленима са успешно завршеном обуком о начелима вођења сопственог бизниса,
у организацији Градског центра за социјално предузетништво, а корисници су у обавези да обављају регистровану делатност најмање годину дана.

ДРУШТВО Шта морате бити по струци и
где да живите како бисте у Немачкој добро
зарађивали?

ДИПЛОМА
ВАГА ПЛАТУ
Високообразовани у Немачкој зарађују
35 посто више од људи без факултета.
Доктори зарађују 16 посто више од
магистара, у просеку 64.419 евра

К

ако би у Немачкој добро зарађивали, по струци морате бити доктор, правник или инжењер, радити за
велику компанију и по могућности, живети у Хесену
- показују резултати извештаја о тренутном стању
плата за професионалце и менаџере, преноси „Ди велт“ (Die
Welt).

Немачка привреда суочава се с озбиљним демографским проблемом, јер ће
ове године сваки трећи запослени бити
старији од 50 година
Истраживање је показало да доктори у просеку зарађују
77.951 евро бруто годишње, правници 13.000 евра мање, тј.
65.041 евро, а ИТ професионалци и инжењери нешто више од
59.000 евра годишње.
Када су сектори у питању, најбоље су плаћени радници
у банкарском сектору (62.541 евро), фармацији (59.991 евро),
индустрији возила (59.727 евра).
Када говоримо о немачким савезним државама, најслабије се зарађује на истоку. На пример, у Саској - Анхалт просечна плата је тек 38.309 евра годишње. Лошије се зарађује
и у Мекленбургу - Ворпомерн (39.377 евра), Саској (39.410
евра), Бранденбургу (40,022 евра) и Тирингији (40,213 евра).
Најбоље се зарађује у Хесену, Баварској и Баден-Виртембергу.
„Велт“ пише како је Министарство економије недавно
упозорило да ће Немачкој 2020. године недостајати 1,3 милиона стручних радника. Високообразовани у овој земљи
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зарађују 35 посто
више од људи без
факултета. Доктори
зарађују 16 посто
више од магистара,
у просеку 64.419
евра. Боље се зарађује и у великим
компанијама, десет
посто више него у
малим. Мушкарци

Извештај „Дестатиса“,
немачког завода за статистику, показује да је
запошљавање у Немачкој
у 2014. години, осму годину
заредом, достигло нови
рекорд

зарађују више од жена (доктори у
просеку чак 16.720 евра више).
Немачка привреда суочава се
с озбиљним демографским проблемом, јер ће ове године сваки трећи
запослени бити старији од 50 година. То у пракси значи да ће фирме
у догледно време имати огромне
проблеме када је у питању проналажење квалитетне радне снаге. Овај
проблем у неким браншама акутан
је већ сада, а предузећа га решавају
различито. У некима пензионисани
радници и даље повремено долазе
на посао, а друга одличним условима за образовање и рад покушавају
да привуку младе.
Такође, извештај „Дестатиса“,
немачког завода за статистику, показује да је запошљавање у Немачкој у 2014. години, осму годину заредом, достигло нови рекорд.
„У Немачкој је у 2014. години
било запослено у просеку 42.598.000
радника, што је за 372.000 или 0,9 одсто више у односу на
2013. годину“, наводи се у саопштењу „Дестатиса“. Како се додаје, то је последица досељавања радника из иностранства и
генерално појачаног укључивања у радну снагу.
Број незапослених је прошле године пао за 77.000 или 3,5
одсто, у односу на 2013. годину, док је стопа незапослености
износила 4,7 одсто, што је пад са 4,9 одсто из претходне године.
Запосленост је повећана у свим секторима, при чему је
у услужном, у коме је 73,9 одсто укупног броја запослених,
порасла један одсто. Унутар тог сектора запошљавање је највише порасло у јавним услугама, образовању и здравству.
На другој страни, 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 ова земља постигла у последњој деценији. Немачка је до сада била једна
од седам држава ЕУ које немају загарантовани минимални
доходак.
А.Б.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ГОРЕ-ДОЛЕ Француска државна железница
у 2015. години смањује број запослених

ЖЕЛЕЗНИЦА ГАСИ ВИШЕ
ОД 1.000 РАДНИХ МЕСТА
СНЦФ ће у 2015. години кроз пензионисања
угасити више од хиљаду радних места на
којима не планира нова запошљавања

РУМУНИЈА

ПРОСЕЧНА ЗАРАДА

П

394 ЕВРА

росечна нето зарада у Румунији у новембру је
износила 394 евра и била је 2,2 одсто већа него
у октобру, објавио је Национални статистички
институт. У односу на исти месец 2013. гдине,
новембарска плата је већа за 5,6 одсто. Највише просечне зараде забележене су у сектору вађења сирове
нафте и гаса - око 942 евра, док је најмањи просек зарада пријављен у хотелима и ресторанима - 230 евра,
преноси портал Romania-insider.com.

З

а синдикате СНЦФ-а ова мера је у супротности са амбицијом железнице да побољша услуге корисницима,
пренео је швајцарски лист „20 минит“. У новој организацији, филијала СНЦФ Мобилите (SNCF Mobilites), која
управља железницом, угасиће 1.600 радних места кроз одласке у пензију, с тим да не планира нова запошљавања, док
ће филијала СНЦФ Резо (SNCF Reseau), задужена за инфраструктуру, запослити 500 људи. На тај начин, биће избрисано
око 1.100 радних места од укупно 149.000, наводи лист.
Што се плата тиче, буџетом је предвиђен пораст платног фонда од 1,9 одсто у 2015. години, док је у прошлој раст
био 2,6 одсто. За ово јавно предузеће, које настоји да уштеди
више стотина милиона евра годишње до 2017., очување платног фонда представља велики изазов.

„Ер Франс“ спреман да угаси 5.000 радних места
Руководство француског авио-превозника „Ер Франс“
(Air France) због слабљења конкурентности предвиђа нови
план смањења броја запослених за ову годину, док трошкови и тарифе остају врло високе. Према информацијама
до којих је дошао француски лист „Фигаро“, ова компанија
могла би у текућој години да отпусти близу 5.000 запослених, од укупно 96.000.

У Црној Гори

Амерички произвођач безалкохолних пића

„КОКА-КОЛА“ ОТПУШТА
1.800 РАДНИКА ШИРОМ
СВЕТА

А

мерички произвођач безалкохолних пића „Кока-кола“ најавио је укидање између 1.600 и 1.800 радних
места широм света, у склопу текућег процеса резања
трошкова.
„Кока-кола“ је о отпуштањима већ почела да обавештава раднике у САД, али и у још неким својим међународним
филијалама, наводи се у саопштењу америчке компаније,
а преноси агенција АП. Ова компанија има 130.600 радника широм света, према оценама истраживачке компаније
„Фактсет“.

НАЈНИЖА ПЕНЗИЈА 100
А НАЈВИША 2.095 ЕВРА
„Најнижа пензија у Црној Гори прошле године износила је 100 евра, док је највиша била 2.095 евра и тај износ
прима само један човек“, саопштио је директор Фонда за
пензијско-инвалидско осигурање (ПИО) Душан Радевић.
„Дефицит у Фонду ПИО, који се покрива средствима из државног буџета, током прошле године износио је
127,69 милиона евра, што је 11,57 одсто мање у односу на
исти период 2013. године“, рекао је Радевић, а преноси Радио-телевизија Црне Горе.
Број пензионера у Црној Гори повећан је 1,42 одсто,
од јануара до децембра прошле године, док се у 2015. очекује да ће порасти још око 1,5 одсто.
Бесплатна публикација о запошљавању
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ТЕМА БРОЈА Самсунгова „Дигитална академија“ - нови импулс за развој
компетентности незапослених са евиденције НСЗ и повећање броја запослених у Србији

ШАНСА ЗА МЛАДЕ
Обуке из области информационокомуникационих технологија успешно
завршило 57 незапослених у Нишу, у Новом
Саду 58, а у Београду 55, чиме су стекли
основно стручно знање за самосталан рад и
даље професионално усавршавање

П

осле успешно завршених обука у Нишу и Новом Саду
у оквиру пројекта „Дигитална академија“, у организацији компаније „Самсунг“ и Националне службе за
запошљавање (НСЗ), и београдским курсистима су
након вишемесечног усавршавања у неком од пет ИТ модула, крајем децембра додељени сертификати. Школа „ИТ Центар“ из Ниша била је извођач обука за занимања веома тражена на нашем, али и на глобалном тржишту рада: PhpWeb
програмер, инжењер мрежних система, андроид програмер,
дизајнер компјутерских игара и програмер Windows апликација.
Пројекат „Дигитална академија“ резултат је Споразума
о сарадњи компаније „Самсунг“ и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије,
склопљеног у циљу развоја компетентности незапослених
лица са евиденције НСЗ и повећања броја запослених у Србији. Ови тренинзи су осмишљени са циљем да покрију об-

вом Саду 58, а у Београду 55, чиме су стекли основно стручно
знање за самосталан рад, али и за даљу надоградњу и професионално усавршавање.
Након урађене селекције, кандидати су ишли на тестирање почетног знања, а они са највећим бројем поена укључени су у бесплатне обуке по пројекту „Дигитална академија“.
- За занимањима инжењер електротехнике, програмер
апликација и стручњак за развој софтвера на тржишту постоји највећа потражња, али ће постојати и у перспективи.
Од стручних знања тражени су „јава“ програмски језик, графичка радионица, познавање веб-дизајна и слично. Ово је

Препорука као гаранција
- Имали смо случај из Новог Сада, када се момак запослио
као андроид девелопер у Београду. Он је нашем предавачу
послао списак захтева те компаније за ангажовање нових
програмера, како би предавач препоручио неког из групе
полазника у Београду - истиче Душан Стефановић и додаје
да је у интересу „ИТ Центра“ да се њихови полазници што
пре снађу и добију посао, као и да је негде око 20 одсто полазника ових обука, углавном из Ниша и Новог Сада, већ
успело да нађе посао током или пред сам крај обуке.
ласти које су актуелне у свету и у Србији, а уједно су укључене у државну стратегију развоја информационог друштва.
Обуке из области информационо-комуникационих технологија успешно је завршило 57 незапослених у Нишу, у Но-

Коцкица која је недостајала
Један од полазника обуке, дипломирани инжењер архитектуре Вељко Марковић (33) каже да му је курс много
значио, јер се већ неко време бави 3Д визуелизацијама, за
које је користио 3Dmax програм и још неке пропратне, специфичне за архитектонску струку.
- С обзиром да се гејминг индустрија прилично развила
у последњих неколико година, у сарадњи са друговима и
пријатељима радио сам на дизајну 2Д игрица, а у слободно време сам унапређивао своја знања о 3Д анимацији. На
курсу сам добио оквирну систематизацију градива, јер се
оно што сам већ знао уклопило у мозаик са свим 3Д алатима који се користе у овој врсти игара. 3Д не мора да се
користи само у индустрији игрица, јер се сада развија виртуелна реалност, где ће то бити јако корисно - објашњава
Марковић.

6

| Број 605 | 21.01.2015.

У Београду, у 2014. години, са евиденције НСЗ запослило се 1.127 стручњака из области електротехнике
карактеристично не само за Србију, већ и за остале европске
земље - објаснила је Тања Бјелобрк, из београдске филијале
НСЗ, надлежна за селекцију кандидата и праћење реализације овог пројекта.
Како је навела, компанија „Самсунг“ је у сарадњи са НСЗ
организовала и у потпуности финансирала обуке за незапослена лица, која су тако стекла нова знања и знатно повећала
своје шансе за запошљивање.
Компанија „Самсунг електроникс“ Лтд. глобални је лидер на пољу ИТ технологија. Милан Вујовић, директор
маркетинга ове компаније, истиче да „Самсунг“ запошљава
286.000 радника у 80 земаља широм света.
- Наша компанија негује филозофију да лидери у домену
свог пословања препознају потребе шире заједнице и делују
кроз друштвено одговорне пројекте чији је крајњи циљ омоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Запошљавање и током обуке
„ИТ Центар“ из Ниша водећа је школа рачунара у Југоисточној Србији и једини је Microsoft, Cisco, Toefl и ECDL партнер, али и Prometric и Pearson vue партнер за интернационалну сертификацију. У овој школи истичу како је свеједно
да ли ће се неко сертификовати у ИТ центру у Нишу, Лондону
или у било ком другом граду у свету где постоји „Pearson
vue“ тест-центар.
- Обучили смо их за три тренутно најтраженија програмска језика. Php је инсталиран на преко 19 милиона сервера
у свету и бесплатан је програм који може да се скине са
интернета. Андроид програмирање за смарт телефоне, телевизоре и таблет рачунаре, једна је од главних платформи
за развој тих уређаја. Такође, Microsoft C+ програмирање
још увек је најплаћенији ИТ посао у свету. Обука за мрежног
систем инжењера подразумева администрирање и одржавање рачунара, али и мрежа за било коју фирму са 5 до 500
рачунара - каже за „Послове“ Душан Стефановић, координатор едукације у „ИТ Центру“.
Он је објаснио да су сви полазници праћени током обука и
да се њихово ангажовање и напредовање тестирало и бодовало на сваких 25 часова, како не би радили кампањски.
Циљ је био да свако на крају уради неки пројекат из области
коју су развијали током обуке. Извештаје о напредовању
кандидата школа је слала компанији „Самсунг“ сваке недеље.
- Наша анализа показује да је неопходно да полазници наставе да раде како би стално надограђивали своје
знање, јер један тренинг, ма колико трајао, није довољан
и предавачи су о томе причали током обука. Ипак, све то
није довољно, јер послодавац очекује спремног инжењера,
програмера или дизајнера, а за то је потребно и време и
искуство.

Таленат отвара врата успеха
Михајло Ђокић, двадесетдвогодишњи стручњак за 3Д
графику и предавач на обуци за дизајн компјутерских игара,
прича да истовремено ради за „ИТ Центар“ и једну америчку компанију која прави игрице. Завршио је професионалне
курсеве за 3Д програмирање и на крају је студија на Високој
техничкој школи у Нишу. Он каже да су београдски курсисти
били врло задовољни обуком, а један од њих је нашао посао још током обуке. Како истиче, курсисти сада имају јаку
основу да крену сами даље, да наставе да уче и постигну
одређене успехе у овом послу.

Бесплатна публикација о запошљавању

„Самсунг“ је у сарадњи са НСЗ организовао и у потпуности финансирао
обуке за незапослене
Сертификат као пропусница
Курсиста Бранислав Милутиновић, по занимању саобраћајни инжењер, прича да је од 1990. до 2006. године
радио у информатици у Навипу, на ИБМ серверу АЕ 400, као
и да се бавио програмирањем за израду пословних апликација. После тога је радио у једном страном представништву
које је имало исти сервер као и Навип, где је остао до затварања представништва 2011. године, од када је без посла.
- Сада сам завршио обуку за Php девелопера и то је права
ствар, баш оно што ми је требало у овом тренутку, јер је технологија којом сам се бавио већ превазиђена. Самостално
сам покушао нешто да радим, конкретно „јава“ програмирање, међутим без живе речи и инструктора не може тако
лако да се учи - каже Милутиновић и додаје да стално конкурише за посао и да је баш недавно послао своју биографију на неколико места, али му је недостајао сертификат, па
сада мисли да ће са њим имати веће шансе за запослење.

Око 20 одсто полазника већ успело да
нађе посао током или пред сам крај обуке
гућавање развоја друштвених потенцијала. Посебно смо фокусирани на младе људе који су спремни да искористе сваку прилику за напредак и усавршавање у професионалној
каријери. Надамо се да ће пројекат „Дигитална академија“
допринети повећању шанси које се пружају младим и способним људима да свој потенцијал искористе на најбољи могући начин - изјавио је Вујовић поводом успешног завршетка
пројекта.
Од 106.650 незапослених на подручју Београда, 6.177 односно 5,8 одсто има занимања из подручја електротехнике.
У Београду је у 2014. години са евиденције НСЗ посао нашло
1.127 стручњака ових профила.
Н. Новаковић
21.01.2015. | Број 605 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Према подацима Националне службе за запошљавање
најлакше до посла ИТ стручњаци, а најтеже текстилци

СТРУКА ПОСАО НАЂЕ

Највеће шансе за запошљавање имају инжењери електротехнике, ИТ стручњаци,
математичари, наставници страних језика, лекари, дипломирани фармацеути,
стручњаци за финансије, заваривачи, књиговође, рачуновође, они који желе да
раде у области неге старих, као и козметичари…

П

рема подацима Националне службе за запошљавање, највеће шансе за запошљавање на тржишту
рада имају високообразовани профили - инжењери
електротехнике, ИТ стручњаци, инжењери електронике, машинства и грађевине са одговарајућим лиценцама,
математичари, наставници страних језика, лекари с одговарајућим специјализацијама - анестезиолози, кардиолози,
офталмолози, гинеколози, затим дипломирани фармацеути
и стручњаци за финансије - рачуновође.
Када је реч о нижем нивоу образовања, до посла најлакше долазе оператери на ЦНЦ машинама, заваривачи, аутотроничари/мехатроничари, књиговође, рачуновође, занимања
у области неге старих и здравствене неговатељице, медицинске сестре - специјалисти инструментирања и козметичари.

До посла теже долазе и они који би радили у области текстилства и кожарства,
тачније профили попут помоћника прелца, прелци, кројачи текстила, ткачи,
обрађивачи коже и крзна

Такође, лакше је и куварима, електротехничарима, и то
из области електронике, рачунара, рачунарских мрежа и телекомуникација, потом и техничарима мехатронике, техничарима за биотехнологију, компјутерско управљање, радницима на обезбеђењу, односно техничарима обезбеђења.
У највећем броју случајева за ове профиле првенствени
услов за запошљавање је одговарајуће радно искуство. До
посла теже долазе и они који би радили у области текстилства и кожарства, тачније профили попут помоћника прелца,
прелци, кројачи текстила, ткачи, обрађивачи коже и крзна.
Њих карактерише изразита суфицитарност, јер у тим
профилима постоји далеко већи број особа на евиденцији
НСЗ, него што је број регистрованих слободних радних места.
Тешко до посла долазе и машинци са другим, трећим
и четвртим степеном, и то сервисни машински технича-

Велике шансе за запошљавање имају
лекари с одговарајућим специјализацијама: анестезиолози, кардиолози, офталмолози, гинеколози, дипломирани фармацеути…
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Велике шансе за запошљавање имају лекари с
одговарајућим специјализацијама: анестезиолози, кардиолози, офталмолози, гинеколози,
дипломирани фармацеути…
Медицинари у Немачкој
Када је у питању запошљавање наших грађана у иностранству, најчешћи су конкурси по Споразуму о посредовању и
привременом запошљавању радника држављана Србије у
Савезној Републици Немачкој, који је потписан између НСЗ
и Немачке савезне агенције за запошљавање из Нирнберга.
Предвиђено је запошљавање медицинских сестара на
пословима особља за здравствену негу старијих лица и болесника у установама таквог типа широм Немачке. Након
спроведених поступака који су започети на основу сарадње
НСЗ, немачке Агенције за запошљавање (БА) и Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ), која се одвија
у оквиру пројекта „Трипл вин“ (Triple Win), уз посредовање
НСЗ у Немачкој је у 2013. години запослено 27, а у 2014. години 88 држављана Србије.
ри, механичари за пољопривредне машине, механичари за
текстилне машине, металостругари, руковаоци пољопривредних машина, ауто-лимари, ауто-механичари...
У теже запошљиве категорије спадају и воћарско-виноградарски техничари, пољопривредни техничари за производњу биља, као и техничари дрвопрерађивачке технологије, техничари прераде дрвета у стругари, озелењавања
насеља и уређења предела, узгоја шума...
Ништа лакше није ни помоћницима дактилографа, дактилографима, управним техничарима, биротехничарима,
правним техничарима, правницима.
У остала суфицитарна занимања спадају и помоћни женски фризер, израђивач хемијских производа, хемијско-технолошки техничар, ауто-електричар, техничар
високоградње, техничар нискоградње, архитектонски техничар, инокореспондент, културолошки техничар, матурант
гимназије, наставник разредне наставе...
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

У ОВОМ БРОЈУ

325
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
ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Рачуноводство и књиговодство

за рад у Градској управи за друштвене делатности, на
одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, економска
школа, гимназија или култура и јавно информисање, положен испит за
рад у органима државне управе и најмање шест месеци радног искуства.
Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из члана
6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин
Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу, да поседује општу
здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању
услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КАЊИЖА

24420 Кањижа, Главни трг 1

Начелник Одељења за привреду, финансије и
развој
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - економског смера, дипломирани економиста, три
године радног стажа, положен државни стручни испит, пробни рад од
три месеца, знање језика који су у службеној употреби на територији
општине.

Саобраћајни инспектор

УСЛОВИ: високо образовање стечено на специјалистичким студијама специјалистичке струковне студије саобраћајног инжењерства - струковни менаџер из области саобраћаја, најмање годину дана радног стажа,
положен државни стручни испит, пробни рад од три месеца, знање језика
који су у службеној употреби на територији општине.

Радник на пословима урбанизма
на одређено време на годину дана

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена основне академске студије, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, дипл. инжењер грађевинарства, једна година
радног стажа, положен државни стручни испит, пробни рад од три месеца, знање језика који су у службеној употреби на територији општине.
ОСТАЛО: Осим наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове
утврђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима: да је
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да против лица није стављен захтев за покретање истраге, одређених
истражних радњи и да није подигнута оптужница или оптужни предлог
за кривична дела за које се гоњење предузима по службеној дужности.
Уз пријаву поднети следећа документа: оверену копију дипломе, оверену
копију уверења о положеном државном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци, оверену копију уверења о држављанству, оверену
копију извода из матичне књиге рођених, уверење о здравственој способности - не старије од шест месеци, уверење да 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 да против лица није стављен захтев за покретање истраге, одређених истражних радњи и да није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење предузима
по службеној дужности. Пријаве са потребном документацијом доставити
на горенаведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на
јавни оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
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К РА Г У Ј Е В А Ц
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
СТРУЧНА СЛУЖБА ОРГАНА
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

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

Радник за радно место: стручни послови за
потребе радних тела Општине

на одређено време од 12 месеци, због повећаног обима
посла у стручној служби органа Општине Аранђеловац
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правних наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године; једна година радног искуства; положен
стручни испит за рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: Поред доказа о испуњавању посебних услова, кандидати су
дужни да уз пријаву на оглас приложе: извод из матичне књиге рођених
(оверена фотокопија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ да се против њих не води истрага, нити је подигнута оптужница; доказ да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима. Документа предати
оригинална или оверене фотокопије истих. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

34227 Баточина, Краља Петра I 37
тел. 034/6842-361
Оглас објављен 14.01.2015. године у публикацији „Послови“,
за радно место: радник на пословима пружања информација
у вези са радом органа Општине у Одељењу за општу управу
Општинске управе Општине Баточина, исправља се у делу ОСТАЛО, у погледу достављања потребне документације. Уместо: 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, треба да стоји: Уз
пријаву на оглас кандидати прилажу следећа документа: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да нису осуђивани, доказ о школској спреми, акт надлежног органа којим је утврђена инвалидност. У осталом делу оглас
је непромењен.

ЛОЗНИЦ А
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

15300 Лозница, Карађорђева 2

Самостални извршилац на пословима социјалне
заштите и социјалне политике
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. социјални радник, дипл. специјални педагог, андрагог, социолог, дипл. правник и најмање 2 године
радног искуства у струци.

Послови за приватно предузетништво

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет и најмање 2
године радног искуства у струци.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Самостални извршилац, администратор ИТ
система

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, електротехничког, рачунарског или
информатичког смера и најмање 1 година радног искуства у области
информационих технологија.

Комунално-стамбени послови

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни, грађевински или шумарски факултет - пејзажни архитекта и најмање 2 године радног искуства
у струци.

Координатор канцеларије за развој локалне
заједнице

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филозофски, филолошки, факултет
политичких наука, ФОН, правни и економски факултет.

Инспектор теренске контроле

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни или економски смер, најмање 1 година радног искуства у струци.

Стручни послови за рад Градског већа

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економског смера и најмање 2 године
радног искуства у струци.

Контиста за послове месних заједница

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског или правног смера, гимназија и најмање 2 године радног искуства у струци.

Администратор на пословима наплате
административне таксе

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија, економска школа и најмање 2 године радног искуства у струци.

Финансијски администратор за послове
обрачуна плата и осталих личних примања и
пореских обавеза

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа - економско комерцијални техничар и најмање 2 године радног искуства у струци.

Секретарица у Одељењу за ЛЕР

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и најмање 6 месеци радног искуства
у струци.

Технички секретар Одељења за планирање и
изградњу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни или економски смер, најмање 1 година радног искуства у струци.

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла

Послови за рурални развој

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економска школа, гимназија, техничка школа и најмање 1 година радног искуства у струци.

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пољопривредни факултет и најмање
2 године радног искуства у струци.

Самостални извршилац на пословима
финансирања здравствене и социјалне заштите
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет и најмање 2
године радног искуства у струци.

Послови надзора у области саобраћаја саобраћајни инспектор

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша саобраћајна, виша железничка
школа и најмање 2 године радног искуства у струци.

Послови надзора у области грађевинарства грађевински инспектор

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, грађевинске струке и најмање 2 године радног искуства у струци.

Финансијски администратор за послове
ликвидатуре

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
Бесплатна публикација о запошљавању

Чистачица

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат треба да достави следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених,
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 - не старије од 6 месеци, уверење да се против њега не води
истрага - не старије од 6 месеци и доказ о радном искуству.
Напомена: Доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене
способности кандидати ће доставити по коначности одлуке о избору, а
пре доношења решења о пријему у радни однос. Пријаве на оглас са
потребним документима подносе се начелнику Градске управе, преко
писарнице Града Лознице, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

15300 Лозница, Карађорђева 2

Шеф Службе трезора
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет, положен
државни стручни испит и најмање 2 године радног искуства у струци.
Уз пријаву на оглас кандидат треба да достави следеће доказе: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; уверење о општој здравственој способности; уверење да није осуђиван за
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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 да против њега није покренута истрага и да није подигнута оптужница - не старије од 6 месеци и
доказ о радном искуству.
Напомена: Доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене
способности кандидати ће доставити по коначности одлуке о избору, а
пре доношења решења о пријему у радни однос. Пријаве на оглас са
потребним документима подносе се начелнику Градске управе, преко
писарнице Града Лознице, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НИШ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
18252 Мерошина
тел. 018/4892-340

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора Центра за социјални рад Мерошина може бити
именован држављанин Републике Србије (уверење о држављанству) који
је стекао образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области
правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких наука,
односно стручни назив: дипломирани социјални радник (оверена копија
дипломе); најмање 5 година радног искуства у струци; поседовање организаторских способности; да кандидат није осуђиван и да се против њега
не води кривични поступак за дела која га чине неподобним за рад у
државним органима (уверење); општа здравствена способност (лекарско
уверење). Мандат директора Центра за социјални рад траје 4 године и
исто лице може поново бити именовано за директора. Поред горенаведене документације, кандидат за директора подноси програм рада за мандатни период на који се врши избор.

НОВИ СА Д
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА

21235 Темерин, Новосадска 326
тел. 021/843-888

Послови праћења рада јавних установа

на одређено време, за период до 2 године, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за пријем у радни однос предвиђене Законом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи: да је држављанин Републике
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, 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 до четири године - друштвеног смера, положен стручни
испит за рад у државним органима и најмање две године радног искуства.
Непотпуне и неблаговремене молбе неће се разматрати. Пријаве поднети
начелнику Општинске управе Општине Темерин, у року од осам дана од
дана објављивања.

ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПАНЧЕВА

26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Радно место за правне послове у области
легализације
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање на студијама другог степена из научне области правних наука (дипломске академске студије мастер, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
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трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства, познавање
рада на рачунару и положен стручни испит за рад у органима државне
управе. Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, да
је пунолетан, да поседује општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
Градској управи. Пријаве на оглас за заснивање радног односа на одређено време, са доказима о испуњавању услова у погледу општих и посебних услова, осим доказа о општој здравственој способности и положеном
стручном испиту за рад у органима државне управе, подносе се у року
од 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе
за запошљавање, односно у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о
испуњавању услова могу се предати лично у Градском услужном центру
или поштом, на горенаведену адресу.

ПОЖ АРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Радник на обезбеђењу

у Одељењу за општу управу и скупштинске послове, на
одређено време због повећаног обима посла
до 24 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема - друштвеног, природног или техничког
смера, 6 месеци радног искуства, завршен курс ППЗ.

Послови пројектовања и одржавања
информационог система

у Одељењу за општу управу и скупштинске послове,
на одређено време због повећаног обима посла - до 24
месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема - гимназија, економска, техничка,
пољопривредна, музичка или друга четворогодишња средња школа, једна година радног искуства на пословима одржавања рачунарске мреже,
одржавања програма, инсталирања рачунарских компоненти, израда и
одржавање веб презентација, положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у државним органима: да је пунолетан; да је држављанин Републике Србије; да има општу
здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву са
биографијом приложити: диплому о стручној спреми, уверење о положеном државном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (издат
на обрасцу сходно Закону о матичним књигама „Службени гласник РС“,
бр. 20/2009), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци у односу
на дан објављивања огласа), уверење о здравственом стању (не старије
од 6 месеци у односу на дан објављивања огласа), уверење основног и
вишег суда да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница (издато након објављивања огласа), уверење полицијске
управе да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу (издато након објављивања огласа), исправа којом се доказује радно искуство (потврда или други акт
којим се доказује да има тражено радно искуство). Сви докази се прилажу
у оригиналу или као фотокопије оверене код надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном
документацијом доставити на адресу: Градска управа Града Пожаревца,
Дринска 2, 12000 Пожаревац, у року од 8 дана од дана објављивања, са
назнаком: „За оглас“. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по
истеку рока за подношење пријава. Ближа обавештења у вези са огласом
могу се добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр. 38
или на број телефона: 012/539-651.
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ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНА СЈЕНИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА

36310 Сјеница, тел. 020/741-039

Дипломирани правник при Одељењу за општу
управу, друштвене делатности, скупштинске
и заједничке послове у Општинској управи
Општине Сјеница, на радно место: нормативни
послови Скупштине
на одређено време до једне године, због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да је држављанин РС,
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу. Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и
посебне услове: правни факултет, односно VII степен стручне спреме, 5,
односно 3 или 1 година радног искуства и положен стручни испит за рад у
органима државне управе. Пријаве слати на горенаведену адресу, у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ

31320 Нова Варош, Карађорђева 32
тел. 033/63-728

Радник за послове припреме података
за пореску контролу и послове пореског
извршитеља

на одређено време до једнне године, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна спрема - економског или
друштвеног смера (IV степен), познавање рада на рачунару, 1 година
радног искуства у струци. Поред наведених, кандидати морају испуњавати и следеће услове: да имају општу здравствену способност, да су
држављани РС, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини
неподобним за обављање послова у државном органу, уверење основног
и вишег суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута
оптужница. Пријаве са потребним доказима доставити Општинској управи Нова Варош. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. О исходу огласа кандидати ће бити писмено обавештени.

Радник за стамбене послове

на одређено време до једне године, до повратка
привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: висока стручна спрема - правног смера (VI степен), 1 година
радног искуства. Поред наведених, кандидати морају испуњавати и следеће услове: да имају општу здравствену способност, да су држављани
РС, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за
обављање послова у државном органу, уверење основног и вишег суда
да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
22320 Инђија, Цара Душана 1
тел. 022/561-322

Књиговодствени послови и послови пријема
и обраде поднесака у области борачкоинвалидске, социјалне и здравствене заштите
за рад у Одељењу за друштвене делатности, особа са
инвалидитетом

УСЛОВИ: Посебни услови: IV степен стручне спреме, завршена гимназија или биротехничар, 1 година радног искуства, положен стручни испит
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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 одговарајућој стручној спреми; доказ
о утврђеној инвалидности у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, 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, а изабрани кандидат по извршеном избору и лекарско уверење. Пријава са потребним доказима о испуњавању наведених услова,
са назнаком: „Пријава на оглас“, са називом радног места на које се кандидат пријављује, 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 ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

22320 Инђија, Цара Душана 1
тел. 022/561-322

Рачунополагач

за рад у Одељењу за привреду и финансије
УСЛОВИ: Посебни услови: IV степен стручне спреме, економске струке,
1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима
државне управе, познавање рада на рачунару. Поред посебних услова,
кандидат треба да испуњава и опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом кандидат
подноси следеће доказе, у оригиналу или у овереној копији: доказ о стеченој стручној спреми, доказ о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, доказ о радном искуству, извод из матичне књиге
рођених (издат на новом обрасцу), уверење о држављанству 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“, са називом радног места на које се кандидат пријављује, 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.

СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566, лок. 143

Стручни послови за потребе Скупштине Града
за рад у стручној служби Скупштине Града Сремска
Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91,
44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године у образовно-научном пољу - правне науке; 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 непо-
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добним 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. Пријаве
се подносе секретару Скупштине Града Сремска Митровица, на адресу
стручне службе, са назнаком: „За оглас - стручни послови за потребе
Скупштине Града“. 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 СТАРА ПАЗОВА
ОПШТИНСКА УПРАВА

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

Послови локално-економског развоја

на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена (основне
академске студије, основне струковне студије) у области економских наука, односно на студијама у трајању до 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, за који ће изабрани кандидат доставити документацију 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.

ШАБАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

15350 Богатић, Мике Витомировића 1
тел. 015/7786-126
факс: 015/7786-174
e-mail: оpstina@bogatic.rs
www.bogatic.rs

Послови урбанизма
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) научне области грађевинарства,
односно високо образовање стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године - грађевинског или архитектонског смера, положен стручни испит за рад у државним органима и најмање 3 године радног искуства.
ОСТАЛО: Пријаву на оглас може поднети лице које поред наведених
услова испуњава и опште услове утврђене чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да
је пунолетно, да има општу здравствену способност, да није осуђивано за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас кандидати достављају: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о
општој здравственој способности (доставља само изабрани кандидат),
оверену копију дипломе, уверење о положеном стручном испиту за рад
у државним органима, доказ о радном искуству. Потребни докази се предају у оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављају
се на адресу: Општинска управа Општине Богатић, Мике Витомировића
1, 15350 Богатић, са назнаком: „Пријава на оглас“.
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УЖИЦЕ
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
„БУДУЋНОСТ“ Д.О.О.
31205 Севојно, Драгачевска бб
тел. 031/531-255

Директор - реизборност

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економског, машинског, грађевинског, текстилног смера; најмање 3 године радног искуства у струци; да
не постоје законске сметње за вршење пословне функције. Конкурс је
отворен до 30.01.2015. године. Пријаве са потребним доказима о испуњености услова подносе се на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава
на конкурс“.

ВАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

14224 Лајковац, Омладински трг 1
тел. 014/3432-760

Шеф Одсека за послове буџета и трезора
у Одељењу за буџет и финансије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршене основне академске студије првог степена са 240 ЕСПБ бодова, економски факултет; са најмање
пет година радног искуства (звање: самостални стручни сарадник), са
најмање три године радног искуства (звање: виши стручни сарадник),
са најмање једном годином радног искуства (звање: стручни сарадник).
Поред услова наведених у огласу, кандидат треба да испуњава и услове
из члана 6 Закона о радним односима у државним органима.

Послови вођења помоћних евиденција и
извештавања

у Одељењу за буџет и финансије, на одређено време од
12 месеци
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економског смера, завршене основне
академске студије првог степена са 180 ЕСПБ бодова или основне
струковне студије првог степена са 180 ЕСПБ бодова, са најмање три
године (звање: виши сарадник), са најмање једном годином радног искуства (звање: сарадник). Поред услова наведених у огласу, кандидат треба
да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним
органима.

Координатор Канцеларије за локални
економски развој

у Одељењу за привреду и имовинско-правне послове,
на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, друштвеног смера, завршене
основне академске студије првог степена са 240 ЕСПБ бодова; са најмање пет година радног искуства (звање: самостални стручни сарадник),
са најмање три године радног искуства (звање: виши стручни сарадник),
са најмање једном годином радног искуства (звање: стручни сарадник).
Поред услова наведених у огласу, кандидат треба да испуњава и услове
из члана 6 Закона о радним односима у државним органима.

Помоћник архивара

у Одељењу за општу управу и друштвене делатности, на
одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничког смера; са најмање три
године радног искуства (звање: виши референт), са најмање једном годином радног искутва (звање: референт). Поред услова наведених у огласу,
кандидат треба да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима.

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

Администрација и управа / Трговина и услуге

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЉИГ

14240 Љиг, Карађорђева 7
тел. 014/3445-113

Радно место за урбанизам и грађевинарство
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме или завршене основне академске или
струковне студије - 180 ЕСПБ, грађевински инжењер или инжењер архитектуре, са најмање једном годином радног искуства на одговарајућим
пословима, положен државни стручни испит. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ВРШАЦ
ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА

26340 Бела Црква, Милетићева 2
тел. 013/851-224

Начелник Општинске управе Општине Бела
Црква
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник, најмање 5
година рада у струци, положен стручни испит за рад у органима државне
управе, испуњеност услова из члана 6 Закона о радним односима у државним органима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

Трговина и услуге
„БЕТРАТРАНС“ ДОО
ЗА ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКУ,
ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ
11080 Земун, Пазовачки пут 14-16
тел/факс: 011/2100-353, 2109-679
е-mail: оffice@betra.cо.rs

Возач - домар

на одређено време
УСЛОВИ: III или IV степен, електро, водоинсталатерске, браварске или
столарске струке, возачки испит „Б“ категорије. Заинтересовани кандидати биографије могу послати на горенаведену адресу или на е-mail: оffice@
betra.cо.rs, у року од 5 дана од дана објављивања. Информације на број
телефона: 011/2100-353.

„SECURITAS SERVICES“ DОО

11070 Нови Београд, Милентија Поповића 9
тел. 011/2284-050, 2284-051

Службеник обезбеђења

на одређено време 12 месеци
60 извршилаца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на занимање;
возачка дозвола „Б“ категорије; уверење о положеном испиту за ППЗ;
пожељно: обука за руковање ватреним оружјем, рад на рачунару и
енглески језик; да су кандидати минимум 6 месеци на евиденцији незапослених. Заинтересована лица могу да се јаве на наведене бројеве телефона или на е-mail: zoran.marjanovic@securitas.cо.rs. Рок за пријављивање је до 14.02.2015. године.

ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ “ДИС”
тел. 032/303-713
e-mail: Gradimir.Kovacevic@nsz.gov.rs
НСЗ - Филијала Чачак
32000 Чачак, Жупана Страцимира 35

Директор огранка

на одређено време до три месеца, уз могућност
продужења уговора
Бесплатна публикација о запошљавању

Пословођа

на одређено време до три месеца, уз могућност
продужења уговора
2 извршиоца

Референт набавке

на одређено време до три месеца, уз могућност
продужења уговора
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема - IV степен, радно искуство
на истим или сличним пословима минимум 1 година. Пожељне вештине:
иницијатива, тимски рад. Нудимо вам следеће могућности: професионалне изазове, динамично радно окружење и одговоран посао, да стичете
нова знања и развијате сопствене способности, брз професионални развој и напредак у каријери. Уколико сте заинтересовани да наставите своју
каријеру у динамичном тиму професионалаца, молимо вас да пошаљете
биографију (CV) и мотивационо писмо до 30.01.2015. године, на e-mail:
Gradimir.Kovacevic@nsz.gov.rs или на адресу: НСЗ - Филијала Чачак, Жупана Страцимира 35, 32000 Чачак, канцеларија бр. 19, са назнаком: „За
конкурс - ДИС“. У називу поруке (Subject) наведите назив позиције за
коју конкуришете. Захваљујемо се свим кандидатима на интересовању
и задржавамо дискреционо право да контактирамо кандидате који уђу у
ужи избор. Достављањем пријаве кандидат даје пристанак да компанија
његове личне податке обрађује у поступку селекције, у складу са Законом
о заштити података о личности. Место рада: Чачак.

Касир

на одређено време до три месеца, уз могућност
продужења уговора
28 извршилаца

Продавац на одељењу воћа и поврћа

на одређено време до три месеца, уз могућност
продужења уговора
5 извршилаца

Продавац на одељењу деликатеса

на одређено време до три месеца, уз могућност
продужења уговора
12 извршилаца

Месар

на одређено време до три месеца, уз могућност
продужења уговора
6 извршилаца

Магационер

на одређено време до три месеца, уз могућност
продужења уговора
12 извршилаца
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема - III степен, радно искуство
на истим или сличним пословима минимум 1 година. Пожељне вештине:
иницијатива, тимски рад. Нудимо вам следеће могућности: професионалне изазове, динамично радно окружење и одговоран посао, да стичете
нова знања и развијате сопствене способности, брз професионални развој и напредак у каријери. Уколико сте заинтересовани да наставите своју
каријеру у динамичном тиму професионалаца, молимо вас да пошаљете
биографију (CV) и мотивационо писмо до 30.01.2015. године, на e-mail:
Gradimir.Kovacevic@nsz.gov.rs или на адресу: НСЗ - Филијала Чачак, Жупана Страцимира 35, 32000 Чачак, канцеларија бр. 19, са назнаком: „За
конкурс - ДИС“. У називу поруке (Subject) наведите назив позиције за
коју конкуришете. Захваљујемо се свим кандидатима на интересовању
и задржавамо дискреционо право да контактирамо кандидате који уђу у
ужи избор. Достављањем пријаве кандидат даје пристанак да компанија
његове личне податке обрађује у поступку селекције, у складу са Законом
о заштити података о личности. Место рада: Чачак.

ДОО „МГВ“

18000 Ниш, Булевар цара Константина бб
тел. 018/274-011
е-mail: mgvdоо@open.telekom.rs

Aдминистратор
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, знање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel,
Интернет).
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„КЊАЗ МИЛОШ НАТУРА“ ВОДОМАТИ И НАПИЦИ
ДОО
11000 Београд - Земун, Мајора З. Радосављевића 366
е-mail: radovan.djurdjevic@knjaznatura.cо.rs

Комерцијалиста на терену

на одређено време 1 месец, за рад у Новом Саду
УСЛОВИ: средња стручна спрема у занимању: комерцијални техничар,
возачка дозвола „Б“ категорије, основна информатичка обука (Windows,
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook). Слање пријаве за запослење мејлом. Рок за
пријављивање је 26.01.2015. године.

DОО „PRO INDUSTRY“

21000 Нови Сад, Хаџи Рувимова 20
тел. 064/6576-364

Молер, монтажер, перач прозора
на одређено време 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV, V степен стручне спреме у било ком занимању, обавезно
је да лица поседују сертификат за рад на висини, могу и кандидати ван
Новог Сада. Обезбеђен превоз, смештај, исхрана. Јављање кандидата на
број телефона: 064/6576-364, достављање радних биографија на увид.
Рок за пријављивање је 27.02.2015. године.

„STUDIO CATARRАSО“ DОО

21208 Сремска Каменица, Змај Јовина 3
тел. 061/1543-375
е-mail: ivana.danic@gmail.com

Дипломирани економиста, смер рачуноводство
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста за општу
економију, банкарство и финансије, пожељно знање страног језика,
енглески или италијански - средњи ниво, лиценцирани овлашћени рачуновођа. Пријаве за запослење слати мејлом, достављање радних биографија на увид. Рок за пријављивање је 25.01.2015. године.

ЈОВАНОВИЋ И СИНОВИ
„MASTER FOOD“ DОО

24300 Бачка Топола, Максима Горког 7
тел. 024/715-251
е-mail: masterfood@stcable.rs

Месар - трговац

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању: месар или продавац,
пробни рад 1 месец, потребно искуство на истим или сличним пословима. Јављање кандидата на број телефона: 065/9070-213, лице за контакт: Споменка, достављање радних биографија на увид. Место рада:
Нови Сад, адреса: Булевар цара Лазара 50, Лиманска пијаца, локал 49
- „MASTER FOOD“ DОО.

SIMPLY FIT - ДРУШТВО
ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

21000 Нови Сад, Булевар oслобођења 151
тел. 069/1004-766
е-mail: Dejanblagojevic87@gmail.com

Дипломирани правник
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању: дипломирани правник
са правосудним испитом или било које занимање VII/1 степена са лиценцом за посредовање у осигурању. Рок за пријављивање је 31.01.2015.
године.

www.nsz.gov.rs
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КМР „ВИСИОН“

24000 Суботица, Пешчарина 17
тел. 064/111-29-72

Бравар - заваривач

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: I, II или III степен стручне спреме, било ког занимања, са радним искуством у траженим пословима. Заинтересовани кандидати могу
да добију ближе информације на бројеве телефона: 064/111-29-72 или
024/596-014. Оглас је отворен до 15.02.2015. године.

ДОО „ТИБ СТИЛ“

21131 Петроварадин, Рељковићева 49
е-mail: tibstil@yаhoo.com

Дизајнер текстилне одеће
УСЛОВИ: VI/1, VII/1 степен стручне спреме у занимању: дизајнер текстила и одеће, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer,
Оutlook), енглески језик - средњи ниво, пожељно радно искуство у струци.
Слање пријаве за запослење мејлом, психолошко тестирање кандидата.

„МД ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО БЕОГРАД
11000 Београд, Жоржа Клеменсоа 39
е-mail: ivana.boskovic@mdi.rs

Возач комбија

на одређено време, за рад у Новом Саду
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању: возач друмског возила,
возачка дозвола „Б“ и „Ц“ категорије. Слање пријаве за запослење мејлом
или поштом на адресу: 21131 Петроварадин, Ливадска 5. Доставити CV
на увид.

Грађевинарство и индустрија
ДОО „КОМАК - М“

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-225
е-mail: info@komak-m.com

Технолог производње
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, машинске струке, производни смер,
знање рада на рачунару (Solid Wоrks); програмирање CNC машине;
пожељно знање енглеског језика; пробни рад 1 месец; провера рада у
Solid Wоrks-у. Уз CV приложити: диплому о стеченом образовању, евентуалну потврду о радном искуству (предност) и сертификате о знању
енглеског језика и рада на рачунару. Рок за пријављивање је 15 дана.

ДОО „КОМАК - М“

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-225
е-mail: info@komak-m.com

Радник на пећи за топљење
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, металске струке - ливац, радно
искуство на истим или сличним пословима најмање 6 месеци. Потребна
документа: диплома о стеченом образовању и потврда о радном искуству.
Избор кандидата извршиће се на основу способности и стручности исказаних за време пробног рада (15 радних дана). За запослене из других
општина обезбеђен је стан.

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Фондација СОС Дечија села Србија

У СОС Дечијем селу Краљево деца без родитељског старања добијају нови дом и љубав, имају
осећај сигурности и припадности

Фондација СОС Дечија села Србија оглашава слободна радна места у
СОС Дечијем селу Краљево за:

СОС РОДИТЕЉЕ / ХРАНИТЕЉЕ И СОС ТЕТЕ
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 којем 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 Србије
- да испуњава услове за хранитеља.
Обавезна је обукa и пробни рад.
Mолимо Вас да пошаљете писмо, у којем
наводите зашто бисте желели да постанете
СОС родитељ/хранитељ,заједно са биографијом,
до 31. јануара 2015. године, на адресу:
СОС Дечије село
Првомајска 46-А
36000 Краљево
или факсом:
(036) 375 468
или на:
e-mail: borka.polumirac@sos-decijasela.rs
Детаљније информације можете добити на број телефона: 036/375-452 или 036/375-451, локал 110.
Бесплатна публикација о запошљавању
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„ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН“ АД НОВИ САД
21000 Нови Сад, Марка Миљанова 15
тел. 021/422-266
е-mail: bozidar.gazdic@elektroporcelan.com

Помоћни радник у производњи изолатора
на одређено време 1 месец
5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, лица без занимања и стручне спреме,
рад у сменама, обезбеђен превоз и исхрана. Конкурс је отворен до попуне
радних места. Јављање кандидата на број телефона: 021/422-266 или се
јавити лично на горенаведену адресу.

Mедицина
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85

Медицинска сестра - техничар

на одређено време због замене одсутне запослене
(трудничко и породиљско боловање)
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, положен стручни испит
и најмање 6 месеци радног искуства. Уз пријаву кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе о школској спреми, оверену фотокопију потврде или уверење о положеном стручном испиту, доказ о радном
искуству и обичну неоверену фотокопију личне карте. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За
оглас за пријем у радни однос“ или лично предати у правну службу Специјалне болнице на истој адреси. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

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

Дипломирани економиста

на одређено време, најдуже до 24 месеца, због
повећаног обима посла, за рад у Служби за обављање
заједничких послова, Одсек економско-финансијских
послова Дома здравља Параћин
Опис послова: обавља послове у области економско-финансијских,
комерцијалних, књиговодствених и фактурних послова, учествује у изради анализа, извештаја, планова и програма рада, односно извршења планова и програма рада и развоја, учествује у изради и других докумената
који служе као непосредна основа за закључивање уговора о обезбеђењу
средстава за спровођење и извршавање програма здравствене заштите и
других пратећих програма, непосредно прати и контролише извршавање
и остваривање права и обавеза из уговора о спровођењу и финансирању
здравствене заштите са надлежном филијалом РФЗО, обезбеђењу средстава за спровођење програма здравствене заштите и других уговора
и споразума и стара се о наменском коришћењу средстава, учествује у
припреми и изради општих аката из области економско - финансијских
прописа, стара се изради периодичних, завршних рачуна и извештаја, у
складу са Законом о рачуноводству и свим другим правним прописима
из ове области, проучава и примењује прописе чија је примена обавезна
за финансијско - рачуноводствено пословање, врши контролу припрема
налога и стара се о исплати са свих рачуна, као и о финансијама уопште,
прати рокове за достављање књиговодствене и друге документације и
поступа у складу са истима, контролише књиговодствену архиву и стара
се о чувању документације у складу са законским роковима, стара се о
законитости рада, рационалности, наменском утрошку средстава и свега што је повезано са финансијама, за свој рад одговоран је помоћнику
директора за финансијска питања.
УСЛОВИ: завршен економски факултет, радно искуство у струци минимум
једна година. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном економском факултету, фотокопију радне књижице, уверења или потврде о испуњености услова у
погледу радног искуства, лекарско уверење (подноси кандидат који буде
изабран на конкурс). Докази о испуњености услова за заснивање радног
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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.

ДОМ ЗДРАВЉА „ШИД“

22204 Шид, Алексе Шантића 1
тел. 022/712-522
е-mail: domzdravlja@open.telekom.rs

Лабораторијски техничар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, најкасније до 19.10.2015.
године, за рад у Одељењу за лабораторијску
дијагностику Дома здравља Шид
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, лабораторијског смера и
положен стручни испит - лиценца. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”, поштом или лично предати на писарницу Дома здравља Шид. Уз пријаву на конкурс приложити:
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, копију/очитану личну карту и копију лиценце.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ
19350 Књажевац, 4. јули 2
тел. 019/731-526

Дипломирани фармацеут

на одређено време до повратка запослене са боловања
дужег од 30 дана
Опис послова: поред свог редовног стручног рада руководи радом и
одговоран/на је за стручни рад болничке апотеке; припрема план рада
и одговоран/на је за његово извршење; води евиденцију о стању лекова
и врши пријем достављених лекова, благовремено упозорава директора на недостатак лекова, материјала и препарата, као и потребу њихове
набавке, води картице; доставља податке на захтев директора о стању
снабдевености лековима болничке апотеке; прима, разврстава и ускладиштава лекове, санитетски материјал и остале препарате; врши издавање лекова према требовању главних сестара - техничара одељења
- служби; води уредно евиденцију издатих лекова и одговоран/на је за
исту; упозорава на рокове и недостатак лекова, материјала и др.; учествује у припреми и изради тендерске документације за јавну набавку лекова и осталог санитетског - медицинског материјала; утврђује распоред
рада радника у апотеци и организује све облике рада апотеке; контролише исправност основних средстава и опреме, стручно рукује, писмено обавештава претпостављене о лому, квару, потребним поправкама и
недостацима; обавезан/на је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном послу и сарадницима;
обавља и друге послове по налогу управника болнице и директора; за
свој рад непосредно је одговаран/на управнику болнице и директору
установе.
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебним прописима
везаним за јавне службе. Услови за обављање послова и радних задатака дипломираног фармацеута: завршен медицински факултет - одсек
за фармацију - VII степен, положен стручни испит, потпуна психичка и
физичка способност за обављање послова и радних задатака. За послове дипломираног фармацеута, заинтересовани кандидати уз пријаву на
оглас подносе, у оригиналу или у овереној фотокопији, следећа документа: диплому/уверење о завршеном медицинском факултету - одсек
фармација; уверење/потврду Министарства здравља Републике Србије о
положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству; фотокопију/очитану личну карту; потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном (мејл адресом) и изјавом
да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не
води кривични поступак. Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, доказ да се
против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила
на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда),
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске

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

Mедицина
управе или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави
горенаведена документа у захтеваном року, са њим се неће засновати
радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Одељење за опште правне и кадровске послове Здравственог центра
Књажевац. Оглас се објављује код Националне службе за запошљавања,
на веб-страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) и на
огласној табли Здравственог центра Књажевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном
и неодговарајућом документацијом, неће се разматрати. Кандидати који
су се јавили на оглас и испуњавају услове из огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Одлука о избору биће донета у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на огласној
табли Здравственог центра Књажевац, 4. јули 2, Књажевац (просторије
управе ЗЦ Књажевац). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Пријаве на оглас могу се поднети
лично или послати препорученом поштом на адресу Здравственог центра Књажевац, 4. јули 2, 19350 Књажевац (Одељење за опште правне и
кадровске послове Здравственог центра Књажевац), са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време за радно место
дипл. фармацеута“.

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

Књиговођа купаца

на одређено време од 24 месеца, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, економске струке. Кандидат је
дужан да приложи: фотокопију дипломе о завршеној потребној школи и
кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе
поштом на наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо означеног
рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ЂОРЂЕ“

34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 67
тел. 034/811-880

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има завршен медицински или стоматолошки факултет и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите или
завршен правни или економски факултет са завршеном едукацијом из
области здравственог менаџмента и најмање 5 година радног стажа у
области здравствене заштите; држављанство Републике Србије; општа
здравствена способност. Уз пријаву на конкурс доставити следећу документацију: диплому о стручној спреми, доказ о завршеној едукацији из
здравственог менаџмента (уколико кандидат није здравствени радник),
доказ о радном стажу у здравственој делатности, биографију, извод из
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о општој здравственој способности
(не старије од 6 месеци). Докази о испуњавању услова конкурса морају
бити у оригиналу или оверене фотокопије. Пријаве на конкурс подносе се
поштом на горенаведену адресу или на писарници Дома здравља, сваког
радног дана, од 07,00 до 14,00 часова. Неопходне информације могу се
добити на број телефона: 034/811-880. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања. Кандидат кога Управни одбор предложи за директора обавезан је да Дому здравља пре одлучивања оснивача о именовању достави следеће доказе: доказ да против њега није покренут кривични поступак за дело које га чини неподобним за обављање функције
директора здравствене установе; доказ да није правноснажном судском
одлуком осуђен за кривично дело које га чини неподобним за обављање
функције директора здравствене установе и изјаву да не постоје сметње
из члана 130 став 6 Закона о здравственој заштити („Службени гласник
РС“, бр. 107/05).

www.nsz.gov.rs
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ХЕМАТОЛОШКА БИОХЕМИЈСКА
ЛАБОРАТОРИЈА „МЕДИАЛАБ“

21000 Нови Сад, Светозара Ћоровића 33
е-mail: radukinvanja@yаhoo.com

Рад у лабораторији
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању: медицинско-лабораторијски техничар, возачка дозвола „Б“ категорије, енглески језик - почетни
ниво, стручни испит за здравствене раднике, пробни рад 1 месец. Слање
пријаве за запослење мејлом. Рок за пријављивање је 30.01.2015. године.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“
Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

ПК радник (пеглар рубља)

на одређено време, најдуже до 24 месеца

НК радник (спремачица на одељењу)
на одређено време, најдуже до 24 месеца

НК радник (помоћни радник)

на одређено време, најдуже до 24 месеца
УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са кратком биографијом и фотокопију сведочанства о завршеној основној школи.
Напомена: Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“
Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Дипломирани социјални радник

на одређено време, најдуже до 24 месеца
УСЛОВИ: завршен факултет (VII степен), звање: дипломирани социјални
радник, без обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеном
факултету, звање дипл. социјални радник, фотокопију уверења о положеном стручном испиту.
Напомена: Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора Дома здравља Владимирци може бити именовано
лице професионалног и моралног интегритета, које поред општих услова
за заснивање радног односа предвиђених законом испуњава и посебне
услове: да је доктор медицине, са најмање 5 година радног стажа или
је доктор стоматологије са најмање 5 година радног стажа или је дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном едукацијом
из области здравственог менаџмента, са најмање 5 година искуства са
радом у здравственој заштити; да није осуђивано за кривична дела за
која се гони по службеној дужности, односно да није правноснажном судском одлуком осуђивано за кривична дела која га чине неподобним за
обављање функције директора дома здравља.
ОСТАЛО: Кандидати у конкурсној документацији морају приложити:
пријаву на конкурс са основним подацима о себи, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, фотокопију радне књижице, уверење
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о завршеном факултету или диплому завршеног факултета, уверење о
положеном стручном испиту, извод из казнене евиденције, план развоја
и унапређења Дома здравља Владимирци за период од 4 године. Кандидати пријаву са доказима о испуњавању услова достављају у затвореној
коверти, са назнаком: „За конкурс за директора - не отварати“, поштом
на адресу Дома здравља или лично у просторијама кадровске службе
Дома здравља Владимирци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Коначну одлуку Управни одбор Дома здравља Владимирци донеће после разговора са кандидатима. Конкурс је отворен 15 дана
од дана објављивања. Управни одбор Дома здравља Владимирци ће у
року од 30 дана донети одлуку о избору кандидата и о томе обавестити
све кандидате, као и оснивача - Скупштину општине Владимирци, којој ће
доставити предлог за избор на функцију директора.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

Лабораторијски техничар

за рад у Центру за микробиологију - Одељење за
клиничку миркобиологију, на одређено време до
повратка привремено одсутне запослене

Лабораторијски техничар

за рад у Центру за хигијену и хуману екологију Одељење за санитарну миркобиологију, на одређено
време до повратка привремено одсутне запослене
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати
морају испуњавати и следеће посебне услове: завршена средња медицинска школа - лабораторијског смера; положен стручни испит за лабораторијског техничара. Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе
доказе о испуњености услова: извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству; уверење о промени презимена, односно извод из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме; сведочанство
о завршеном четвртом разреду средње медицинске школе - лабораторијског смера (оригинал или оверена фотокопија); диплому о завршеној средњој медицинској школи - лабораторијског смера (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о положеном стручном испиту за лабораторијског техничара (оригинал или оверена фотокопија). Пријаве са
доказима о испуњености услова достављају се непосредно или поштом,
на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ВАЉЕВО“

Пољопривреда
ВИНАРИЈА „АЛЕКСАНДРОВИЋ“ ДОО

Топола - Винча
34314 Винча, Винча бб
e-mail: milka.jovanovic@podrumaleksandrovic.rs

Виноградар - заштитар
Опис послова: стручни послови у виноградарској производњи са посебним акцентом на заштити винограда и воћњака.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер пољопривреде, смер заштита биља или виноградарство и воћарство; пожељна лиценца за оспособљеност за вршење послова промета пестицида;
пожељно радно искуство; активно знање енглеског језика; возачка дозвола „Б“ категорије и знање рада на рачунару. Радне биографије слати на
e-mail: milka.jovanovic@podrumaleksandrovic.rs, најкасније до 31.01.2015.
године.

Култура и информисање
“ХРВАТСКА РИЈЕЧ” НИУ

24000 Суботица, Трг цара Јована Ненада 15/II
тел. 024/553-355

Главни и одговорни уредник новина
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Осим општих услова прописаних позитивним законским прописима, кандидати морају испуњавати и посебне услове: VII/1 степен
стручне спреме, висока стручна спрема, три године радног искуства на
уредничким или новинарским пословима и знање хрватског језика. Кандидати су уз пријаву обвезни приложити доказе о испуњавању тражених
посебних услова, као и предлог плана и програма рада новина „Хрватска
ријеч“ за мандатни период.
ОСТАЛО: Пријаве са краћом биографијом подносе се Управном одбору
Новинско-издавачке установе „Хрватска ријеч“, у року од 10 дана од дана
објављивања - лично или поштом, на горенаведену адресу, обавезно са
назнаком: „Јавни оглас за главног и одговорног уредника“. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се разматрати.

14000 Ваљево, Железничка 12а
тел. 014/291-582

15000 Шабац, Карађорђева 22

Дипломирани фармацеут

Млади глумац

за рад у Апотеци „Ваљево“ - Огранак „Осечина“, на
одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер академске студије другог степена високог образовања; стечено високо образовање из научне,
односно стручне области фармацеутске науке на студијама другог степена, студијски програм фармација, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године - дипломирани фармацеут, односно
магистар фармације; стручни испит и лиценца; познавање рада на рачунару. Уз пријаву кандидат треба да поднесе: доказе о испуњавању услова
огласа са радно-професионалном биографијом, оверен препис дипломе
факултета, оверен препис уверења о положеном стручном испиту и оверену фотокопију лиценце фармацеутске коморе. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
„Др ЦВИЈЕТИНОВИЋ“
11000 Београд, Страхињића бана 20/3
е-mail: drcvijetinovic@gmail.com

ШАБАЧКО ПОЗОРИШТЕ

УСЛОВИ: Посебни услови: VII степен стручне спреме, завршен факултет
драмских уметности, односно завршен неки од уметничких факултета,
смер глума. Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и опште
услове предвиђене Законом о раду: да је држављанин Републике Србије;
да је пунолетно лице, да се против њега не води кривични поступак за
кривична дела која се гоне по службеној дужности; 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. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаву са
доказима о испуњености општих и посебних услова огласа доставити на
горенаведену адресу, са назнаком: “За оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
„ТИМОЧКА КРАЈИНА“

19000 Зајечар, Николе Пашића 160
тел. 019/420-285, 425-490

Директор

Стоматолошка сестра

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1, VI/1 или IV степен стручне спреме, мастер стоматолошка
сестра, виша стоматолошка сестра или стоматолошка сестра. Рад је у стоматолошкој ординацији. Пријаве слати на е-mail: drcvijetinovic@gmail.com.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребно је да
кандидат испуњава и посебне услове: да има високу стручну спрему најмање VII степен стручности, завршен један од факултета из области
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друштвених наука; најмање пет година радног искуства у култури и најмање три године на руководећем положају; положен стручни архивистички испит; да је у раду показао организаторске, тимске и пословне
способности; да нема законских сметњи за именовање за директора.
Пријава на конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти
и дужини радног стажа и податке о посебним областима знања. Докази
који се прилажу уз пријаву на конкурс: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, оверена копија дипломе
или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о положеном стручном архивистичком испиту, оверена копија радне књижице или потврда послодавца; докази о радном искуству, стручним и организационим
способностима за обављање руководећих послова (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); уверење да кандидат није правноснажно
осуђиван; уверење, не старије од шест месеци, да није под истрагом и
да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној
дужности; биографија кандидата - која мора да садржи елементе који
доказују стручност, допунска знања и способности, са кратким прегледом
остварених резултата у раду; предлог програма рада и развоја Архива
за период од четири године (сви докази прилажу се у оригиналу или у
овереној фотокопији).
Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или у овереној фотокопији, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве, биће одбачене. Пријаву на конкурс са доказима о
испуњавању услова за обављање послова директора достављати у затвореној коверти, на адресу: Историјски архив „Тимочка крајина“, Николе
Пашића 160, 19000 Зајечар, са назнаком: „За Управни одбор“ или предати лично у пријемној канцеларији Историјског архива у Зајечару, сваког
радног дана, од 08,00 до 15,00 часова. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. За сва обавештења
о конкурсу обратити се на бројеве телефона: 019/420-285 и 425-490, сваког радног дана, од 09,00 до 11,00 часова.

Наука и образовање

Б Е О Г РА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
11000 Београд, Ресавска 61
тел. 011/3612-545

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања и боловања ради неге детета, са
67% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8, 120 и 121 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. 11/12). Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања;
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
доказима могу се доставити поштом на адресу школе или предати лично
секретару школе.

ОШ „ИВО АНДРИЋ“

11090 Београд, Ивана Мичурина 38а
Оглашава радна места на одређено време, до повратка
одсутног радника

Наставник српског језика
са 66,66% радног времена

Наставник грађанског васпитања
са 15% радног времена

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Наставник математике

Услови за пријем у радни однос

УСЛОВИ: услови из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 79/2009, 52/2011 и 15/2013) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013) и за наставника грађанског васпитања одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013).

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.

www.nsz.gov.rs
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са 89% радног времена

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: оригинал или оверену копију
дипломе о стеченом образовању, доказ за наставника из члана 8 став
4 Закона, знање српског језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад, доказ о савладаности програма обуке за извођење наставне грађанског васпитања, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Одабрани кандидати упућују се на проверу психиофизичких способности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања, на адресу
школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2637-421

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Демографија
на одређено време од 3 године

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Просторно планирање
на одређено време од 3 године

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Друштвена географија
на одређено време од 3 године
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УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за наставни рад или магистар наука са прихваћеном темом докторске
дисертације.

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

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Геопросторне основе животне средине
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из уже научне
области за коју се бира; научни, односно стручни радови објављени у
научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за
научни рад.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 99/14) и Статутом Географског факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми) подносе се факултету, на наведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“
11000 Београд, Бошка Петровића 6
тел. 011/2667-224

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства, у првом циклусу основног образовања
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања стеченог на студијама
другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из
матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим
за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита); доказ о знању језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они познају језик на ком
се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о избору кандидата директор
ће донети у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве слати на
наведену адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, на број телефона: 011/2667-224. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“

11000 Београд, Ватрослава Јагића 5
тел. 011/2452-561

Професор клавира

на одређено време до повратка запослене одсутне
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар - пијаниста,
мастер музички уметник, професионални статус клавириста. Кандидати
треба да испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, и 55/13) и
Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/12), а уз пријаву
подносе: оверену фотокопију дипломе, доказ да су у току студија положили испите из педагогије и психологије или стручни испит, односно испит
за лиценцу, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци) и извод из матичне књиге рођених. Пре закључења уговора
о раду кандидати подносе и доказ о испуњености услова из члана 120
ст. 1 тач. 2 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неправовремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се шаљу поштом - са повратницом, са назнаком: „За конкурс“.

XV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11090 Београд, Гочка 40
тел. 011/2322-808

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора мора да испуњава услове прописане чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
52/52011 и 55/2013); да има одговарајуће образовање из члана 8 став 2
Закона за наставника гимназије, за педагога и психолога; да има дозволу
за рад, обуку и положен испит за директора установе; најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има писхичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен препис уверења о
положеном стручном испиту (дозвола за рад), уверење надлежног основног суда да против кандидата није покренута истрага, нити је поднета
оптужница за било које кривично дело, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, потврду о раду у образовању, остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на горенаведену адресу. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе,
на број телефона: 011/2322-808.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању ванредног професора
на одређено време од 5 година или у звању
редовног професора на неодређено време за
ужу научну област Ваздухопловство
УСЛОВИ: завршен машински факултет - VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образовању и чланом 118 Статута Машинског факултета.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Аутоматско управљање
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VII/1 степен стручне спреме и
други услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и чланом
120 Статута Машинског факултета.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Сарадник у звању асистента за уже научне
области Технологија материјала - машински
материјали и Заваривање и сродни поступци
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VII/1 степен стручне спреме и
други услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и чланом
120 Статута Машинског факултета.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Друштвено-економске науке
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VII/1 степен стручне спреме и
други услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и чланом
120 Статута Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије
диплома, списак радова и сепарате објављених радова. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35,
соба бр. 121, у року од 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

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

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

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

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

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

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

Национална служба
за запошљавање
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Мије Ковачевића 11б

Доцент за ужу научну област Практично
богословље
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат православних богословских наука из уже научне области за коју се конкурс расписује, као и
претходно завршене основне студије православне теологије, објављени
стручни и научни радови претежно из области за коју се конкурс расписује. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској
настави и раду са студентима из уже научне области. Остали услови конкурса предвиђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/2014), Статутом Универзитета
у Београду и Статутом Факултета и осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија
(списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, подносе се на адресу: Универзитет
у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у
року од 8 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање доцента за ужу научну,
односно уметничку област Архитектонске
конструкције, материјали и физика зграда
на Департману за архитектонске технологије, на
одређено време од пет година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 65 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13 и 99/14), Статутом Универзитета
у Београду („Гласник УБ“, бр. 162/11 - пречишћен текст, 172/13 и 178/14)
и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 89/12 - пречишћен текст и
98/14) и Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13
и 75/14). Пријаве кандидата са прилозима (биографија, оверене копије
диплома, оверена копија уверења о држављанству, списак радова и остала пратећа документација), доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Краља Петра 4
Расписује конкурс за избор:

Наставник у звање ванредног професора за
ужу уметничку област Примењена графика,
предмети: Графичке технике - основе,
Графичке технике 1 и Графичке технике 2

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Асистент за ужу научну област Студије рода
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских студија или да су
магистри наука са прихваћеном темом докторске дисертације; да су претходне нивое студија завршили, појединачно, са укупном просечном оценом најмање 08,00; да имају смисао за наставни рад, као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и
99/14), Статутом и Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду - Факултета политичких наука. Приликом избора узима се у обзир већа просечна оцена у току студирања, а посебно из уже научне области за коју се
кандидат бира, време трајања студија, мотивисаност за рад у настави
и познавање светских језика. Уз пријаву приложити: биографију, оверен препис дипломе стечене у земљи или решење о признавању стране
високошколске исправе о одговарајућој стручној спреми, потврду о уписаним докторским студијама или одлуку универзитета о прихваћеној теми
докторске дисертације, уверење о положеним испитима са претходних
нивоа студија, доказ о познавању светских језика, списак радова и радове, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова доставити на адресу факултета, у року од 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу научну област
Токсиколошка хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба
да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом
образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима
о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о
ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року од 15 дана
од дана објављивања.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-352

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Нуклеарна медицина
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Неурологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет; општи и
посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хемија у медицини
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, природно-математички факултет;
општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању и
Статутом Медицинског факултета у Београду.

Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Патолошка физиологија
на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Фармакологија, клиничка
фармакологија и токсикологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет; општи и
посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.
ОСТАЛО: Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне
предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна
база Медицинског факулета у Београду. Пријаве са документацијом о
испуњавању услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду) подносе се писарници Медицинског факулета, на наведену адресу, у року од 15 дана од
дана објављивања.

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

Професор струковних студија за област
Електротехничко и рачунарско инжењерство,
ужа стручна област Рачунарство и
информатика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: завршене основне, магистарске и докторске студије из области
електротехничких наука; да кандидат има исказану склоност за педагошко-наставни рад; петогодишње искуство у високошколским установама
из области рачунарства и информатике и остали услови из чл. 64 став 3
Закона о високом образовању и чл. 32 став 2 Статута Школе.

Предавач струковних студија за област Аудио
и видео технологије, ужа стручна област Видео
технологије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: основне студије завршене на факултету драмских уметности,
постдипломске студије из науке о драмским уметностима, да кандидат
има исказану склоност за педагошко-наставни рад и минимум 3 године
радног стажа у високошколским установама и остали услови из чл. 64
став 3 Закона о високом образовању и чл. 32 став 2 Статута Школе.
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Предавач струковних студија за област
економске науке, ужа стручна област
Електронско пословање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне, магистарске и докторске студије из области
економских наука, да кандидат има исказану склоност за педагошко-наставни рад и искуство у високошколским установама, као и остали услови
из чл. 64 став 3 Закона о високом образовању и чл. 32 став 2 Статута
Школе.

Сарадник у настави за област Педагогија
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: услови у складу са чл. 72 Закона о високом образовању и чл. 36
став 5 Статута Школе.

Асистент, сарадник у настави или сарадник
практичар до попуне радног места за област
Електротехничко и рачунарско инжењерство,
ужа стручна област Рачунарство и
информатика
УСЛОВИ: услови у складу са чл. 72 Закона о високом образовању и чл. 36
став 5 Статута Школе.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова за избор у звање
доставити на адресу школе, у року од 8 дана.

БОР
ОШ „12. СЕПТЕМБАР“

19250 Мајданпек, Пролетерска 49
тел. 030/581-057

Наставник физичког васпитања

са 65% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог са функције директора школе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и Закону
о основама система образовања и васпитања; 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; 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, у складу са чланом 8
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о поседовању одговарајућег образовања према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр.
11/12 и 15/13) и члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), као и доказ о познавању језика
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, у складу са чланом 8 став 4 Закона - исто се
доказује потврдом о положеним испитима из наведених предмета, односно прилагањем додатка дипломе у коме је садржано шта је студент у
току студија изучавао. Потврда о положеним испитима може садржати
бодове, али исто није неопходно, посебно када се ради о лицима која су
образовање стекла по прописима из области високог образовања који су
важили до 10. септембра 2005. године. Лице које је положило испит за
лиценцу сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона. Остали
услови за пријем лица у радни однос доказиваће се у складу са чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања (лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о некажњаваности прибавља школа по службеној дужности). Рок за пријављивање је
8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи сву потребну документацију и достави школи лично или на горенаведену адресу.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАРИЈА МУНЋАН“

19250 Мајданпек, Николе Тесле 6
тел. 030/581-284

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања (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 васпитача или
стручног сарадника; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. За директора може да буде изабран и васпитач који уз испуњености осталих услова има одговарајуће образовање
из члана 8 став 3 Закона о основама система образоваља и васпитања
(високо образовање на студијама првог степена, студијама у трајању од
три године или више образовање) и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог
одговарајућег образовања. Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се на наведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о
држављанству (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 у установи и
на број телефона: 030/581-284.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА Ј. РАДОСАВЉЕВИЋ“
19321 Подвршка, Маршала Тита 16
тел. 019/806-003
е-mail: оspodvrska@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на
студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије,
у складу са Законом о високом образовању или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника основне
школе, педагога или психолога; знање језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи; дозвола за рад (лиценца); завршена обука и
положен испит за директора установе; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству, не старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о
знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно);
доказе о стручним и организационим способностима (необавезно); доказ
о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности; лекарско
уверење изабрани кандидат подноси пре закључивања уговора о раду.
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Уверење о положеном испиту за директора се не прилаже, с обзиром
да министарство надлежно за послове просвете није организовало полагање наведеног испита, па пријава која не буде садржала наведени доказ
неће се сматрати непотпуном, али је кандидат који буде изабран дужан
да га положи у законском року. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора школе“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана.

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

Универзитетски наставник у звању доцента
за ужу научну област Рударство и геологија рударска група предмета
на одређено време, изборни период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду,
кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат техничких наука у области рударства, са
завршеним техничким или рударско геолошким факултетом, студијски
програм Рударско инжењерство. Остали услови утврђени су одредбом
члана 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010)
и чл. 104, 105 и 108 Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских
наставника на Универзитету у Београду. Уз пријаву на конкурс неопходно
је доставити доказе о испуњености услова конкурса - биографију, списак радова, копије научних и стручних радова, диплому о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврду надлежног органа о непостојању сметње из члана 62 став
4 Закона о високом образовању (казнена евиденција МУП-а), документа у
оригиналу или у овереном препису и не старија од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњавању услова достављају се на адресу факултета.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

Посао се не чека,
посао се тражи

Ч АЧ А К
СРЕДЊА ШКОЛА „ДРАГАЧЕВО“
32230 Гуча, Републике бб

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутне запослене, до
њеног повратка са трудничког боловања, а најдуже до
31.08.2015. године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
од бр. 5/91 до 6/2014) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013) и да кандидати испуњавају
услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; држављанство
Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да доставе доказе
о испуњености наведених услова: доказ о стеченом образовању - оверена фотокопија дипломе, уверење о држављанству Републике Србије
- оверена фотокопија, извод из матичне књиге рођених. Доказ из тачке
2 конкурса доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду,
а доказ из тачке 3 прибавља школа по службеној дужности. Пријаве са
доказима о испуњености тражених услова кандидати подносе на адресу
школе или непосредно у школи. Све информације у вези са конкурсом
могу се добити на број телефона: 032/854-144. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВАЧКА ШКОЛА
“КЊАЗ МИЛОШ”
Горњи Милановац, Вука Караџића 1
тел. 032/713-322

Наставник српског језика и књижевности
са 16,67% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у наведеном занимању; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са ученицима; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
РС. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да доставе: оверену фотокопију документа о одговарајућем образовању, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству.

Наставник енглеског језика

са 38,89% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у наведеном занимању; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са ученицима; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
РС. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да доставе: оверену фотокопију документа о одговарајућем образовању, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству.

Наставник правне групе предмета

са 10% радног времена, на одређено време

Унапредите
своје пословање
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УСЛОВИ: одговарајуће образовање у наведеном занимању; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са ученицима; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
РС. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да доставе: оверену фотокопију документа о одговарајућем образовању, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству.

Наставник физичког васпитања

са 15% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у наведеном занимању; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са ученицима; неосуђиваност
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правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
РС. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да доставе: оверену фотокопију документа о одговарајућем образовању, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству.
ОСТАЛО: Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве
са доказима о испуњавању услова конкурса подносе се на адресу школе.

ЈАГОДИНА
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

35260 Рековац, Светозара Марковића 4

Библиотекар

ведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Доказе о испуњавању услова конкурса доставити у оригиналу или оверене копије.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „НАША РАДОСТ“

38218 Лепосавић, Доситеја Обрадовића бб
тел. 028/83-655
Оглас објављен 31.12.2014. године у публикацији „Послови“,
мења се за радно место: обезбеђење - портир, на одређено време, и треба да стоји: обезбеђење - портир, на неодређено време.
У осталом делу оглас је непромењен.

на одређено време до повратка запосленог са функције
директора школе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег образовања, у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника за основне школе („Службени гласник - Просветни гласник РС“,
бр. 11/2012) и условима прописаним чл. 8 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/13); да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима - уверење прилаже кандидат који буде
примљен по конкурсу, пре закључења уговора о раду; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
школа; поседовање држављанства Републике Србије; да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, податке о кретању у служби са биографијом,
уверење о држављанству РС и извод из матичне књиге рођених. Психолошку процену способности за ред са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве
слати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на број телефона: 035/8411-059.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДА МИЉКОВИЋ“
35213 Деспотовац, Бељаничка 1
тел. 035/611-125

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом; неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина (уверење факултета или више школе или оверена фотокопија додатака дипломи или оверена фотокопија индекса), уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена
копија). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом изабрани кандидат доставља након коначности
одлуке о избору, односно пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Пријаве са кратком биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити на горена-
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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Наставник за ужу научну област Рачунарска
техника и информатика

тар биолошких наука уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме, доктор биолошких наука који је
изабран у звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и у наведеном
звању провео највише један изборни период. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о
систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Наставник за ужу научну област Математика

Асистент за ужу научну област Екологија,
биогеографија и заштита животне средине

38220 Косовска Митровица, Кнеза Милоша 7
тел. 028/425-320

на одређено време од 5 година
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука, докторат из научне области за коју се бира и остали услови утврђени чл. 64 и
65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007,
97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), Статутом Факултета техничких наука у Косовској Митровици и Правилником о ближим условима за избор
у звање наставника и сарадника, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Пријаве кандидата са прилозима: пријава на конкурс (4 примерка), биографија (2 примерка), списак научних
радника са свим индексним ознакама (2 примерка), радови у електронској форми (на CD-у, у две копије, са назначеним именом и презименом
кандидата), дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије, уверење
да против кандидата није покренута истрага, нити подигнута оптужница,
подносе се на адресу: Факултет техничких наука, Кнеза Милоша 7, 38220
Косовска Митровица, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава са
пратећом документацијом је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања.

ОШ „КРАЉ МИЛУТИН“
38205 Косовска Грачаница
тел. 038/64-079

Наставник географије

на одређено време до повратка радника са функције
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13), односно по Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. У погледу осталих услова за
заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава и опште услове
прописане у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Потребна документација: уверење о држављанству - не старије
од 6 месеци, оверена фотокопија дипломе, уверење о неосуђиваности
и фотокопија или очитана лична карта. Рок за пријављивање је 8 дана.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

К РА Г У Ј Е В А Ц
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област Зоологија
у Институту за биологију и екологију факултета
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже
научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме, магистар биолошких наука, уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме, доктор биолошких наука који је
изабран у звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и у наведеном
звању провео највише један изборни период. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о
систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

у Институту за биологију и екологију факултета, на
одређено време 3 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже
научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме, магистар биолошких наука уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме, доктор биолошких наука који је
изабран у звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и у наведеном
звању провео највише један изборни период. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о
систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област Физичка хемија
у Институту за хемију факултета, на одређено време 3
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже
научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме, магистар хемијских наука уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме, доктор хемијских наука који је
изабран у звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и у наведеном
звању провео највише један изборни период. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о
систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да
испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим
актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са подацима о
досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова
за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента
пријаве на конкурс. Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву на конкурс
доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да
нису правноснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Конкурс објављен 14.01.2015. године у публикацији „Послови“,
за радно место: професор српског језика, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета, поништава се у целости.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

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

Асистент за ужу научну област Физиологија
биљака

Шеф Службе за рачуноводствено-финансијске
послове

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже
научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме, магис-

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен економски факултет, положен испит за звање рачуновође и 3 године радног искуства у рачуноводствено-финансијским пословима. Рок за пријављивање је 8 дана.

у Институту за биологију и екологију факултета, на
одређено време 3 године
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К РА Љ Е В О
ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање доцента за уже научне
области Хидротехника и саобраћајнице
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне области
за коју се наставник бира. Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом образовању, актима Универзитета у Крагујевцу и актима факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву
доставити: биографију, доказ о испуњавању услова конкурса у погледу
школске спреме - оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми, одговарајуће доказе надлежних органа да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом
образовању и чланом 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу,
списак научних и стручних радова, као и саме радове и све остале доказе
од значаја за избор.

Сарадник у звање асистента за уже научне
области Хидротехника и саобраћајнице
на одређено време од 3 године

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Теорија конструкција
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: магистар грађевинских наука и прихваћена тема докторске
дисертације или студент докторских студија грађевине који је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 08,00. Поред
општих услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом образовању, актима Универзитета
у Крагујевцу и актима факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, доказ о
испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме - оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, потврду о уписаним
докторским студијама, одлуку о прихваћеној теми докторске дисертације,
одговарајуће доказе надлежних органа да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и
чланом 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу , списак научних
и стручних радова, као и саме радове и све остале доказе од значаја за
избор.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,
Доситејева 19, 36000 Краљево, у року од 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ РАДИЋ“
36000 Краљево, Ђуре Ђаковића 2/22
тел. 036/359-888

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат испуњава услове из
члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно да има
високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године, за наставнике, педагога или психолога; високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, за
наставника, педагога или психолога; обука и положен испит за директора школе (кандидат изабран за директора школе дужан је да положи
испит за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, а
сходно условима прописаним Законом о основама ситема образовања и
васпитања); да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога и
психолога; да поседује најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да

Бесплатна публикација о запошљавању

има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима
(изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду); да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, доказ (потврду) о радном искуству са подацима о пословима и задацима које су обављали, лекарско уверење, уверење
да нису осуђивани, да се не налазе под истрагом, односно да не постоји
забрана обављања послова директора школе, уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе, уверење
високошколске установе којим кандидат потврђује да је положио испит
из српског језика, уколико образовање није стечено на српском језику
(доставља кандидат који није стекао образовање на српском језику). Уверење о положеном испиту за директора школе се не доставља, с обзиром
да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није организовало обуку и полагање испита за директора школе. Изабрани кандидат
биће у обавези да у законском року положи испит за директора школе,
када министар пропише услове, програм обуке, програм испита и начин
полагања испита за директора. Пријаве које не садрже доказ о положеном испиту за директора школе неће се сматрати непотпуним. Пријаве на
конкурс са потребном документацијом о испуњености услова доставити
лично или на адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања, са
назнаком: “Конкурс за директора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

КРУШЕВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ВИСОКА ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
37000 Крушевац, Косанчићева 36
тел. 037/427-603

Оглас објављен 31.12.2014. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: асистент за уже области: а)
Заштита животне средине; б) Хемија, на одређено време од 3
године. У осталом делу оглас је непромењен.

НИШ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању доцента или ванредног
професора за ужу научну област Научне
дисциплине у спорту и физичком васпитању,
предмет: Атлетика
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа наставника прописани су
чл. 64 и 65 Закона о високом образовању, чл. 120 Статута Универзитета
у Нишу и чл. 97, 99 и 100 Статута Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу: у звање доцента може бити изабрано лице које има научни
назив доктор наука - докторат науке из уже научне области (предност
има кандидат који има тему доктората из предмета за који се бира), научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад; у звање ванредног
професора може бити изабрано лице које поред услова за звање доцента има више научних радова од значаја за развој науке у ужој области,
објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење, односно руковођење или учешће
у научним пројектима, објављен уџбеник, односно монографију или практикум за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима. Уз пријаву доставити:
биографске податке, препис дипломе о стеченом научном називу доктора
наука, списак радова са библиографским подацима, као и саме радове.
Рок за пријављивање је 15 дана.

Наставник у звању доцента или ванредног
професора за ужу научну област Научне
дисциплине у спорту и физичком васпитању,
предмет: Плес
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УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа наставника прописани су
чл. 64 и 65 Закона о високом образовању, чл. 120 Статута Универзитета
у Нишу и чл. 97, 99 и 100 Статута Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу: у звање доцента може бити изабрано лице које има научни
назив доктор наука - докторат науке из уже научне области (предност
има кандидат који има тему доктората из предмета за који се бира), научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад; у звање ванредног
професора може бити изабрано лице које поред услова за звање доцента има више научних радова од значаја за развој науке у ужој области,
објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење, односно руковођење или учешће
у научним пројектима, објављен уџбеник, односно монографију или практикум за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима. Уз пријаву доставити:
биографске податке, препис дипломе о стеченом научном називу доктора
наука, списак радова са библиографским подацима, као и саме радове.
Рок за пријављивање је 15 дана.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
18000 Ниш, Бранка Радичевића 1
тел. 018/242-984

Наставник руског језика

са 44,45% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: испуњеност услова из чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13); стручна спрема у складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013) 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):
професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност;
мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил руски
језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил руски језик); кандидат мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидат који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина); 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 (уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); знање језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву са кратком биографијом доставити:
доказ о стеченом одговарајућем образовању; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (доказ који издаје високошколска установа, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије
и психологије у току студија или доказ да је кандидат положио стручни
испит, односно испит за лиценцу); доказ о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе (уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених, односно венчаних - за удате (издат на обрасцу са неограниченим роком важења, у складу са Законом о матичним књигама,
“Сл. гласник РС”, бр. 20/09). Документа се достављају у оригиналу или у
овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ОШ „СВЕТИ САВА“

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

Наставник српског језика

са 94% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): одговарајуће образовање у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), Правилником о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012
и 15/2013) и према члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања; да је лице стекло одговарајуће образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. 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. Наведена лица морају да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова (доказ прибавља кандидат од
надлежне високошколске установе). Сходно члану 121 Закона о основама
система образовања и васпитања, наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона (потврда
о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ о поседовању лиценце). Кандидат треба да има: психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима (лекарско уверење доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа);
држављанство Републике Србије; знање језика на ком се остварује васпитно-образовни рад (диплома о завршеном образовању на српском језику). Уз пријаву доставити: кратку биографију (CV); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (издаје надлежна високошколска
установа) или потврду факултета о положеним испитима из педагогије и
психологије или доказ о положеном стручном испиту/лиценци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“
18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић бб
тел. 018/823-430

Васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће више, односно високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне или основне академске студије), студијама у трајању од 3 године или на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, са положеним стручним испитом, у
складу са законом.

Сервирка - помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, полуквалификовани радник, угоститељског или прехрамбеног смера.
ОСТАЛО: Поред наведених, кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
(доказ доставља изабрани кандидат приликом заснивања радног односа); 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 установа); држављанство Републике
Србије. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и
ученицима извршиће Национална служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака, пре доношења одлуке директора о избору кандидата. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о сте-
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ченом образовању, уверење о положеном стручном испиту, уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци), кратку биографију, контакт телефон, тачну адресу боравка ради достављања писмена и позивања за обављање психолошке процене способности за рад са децом, у складу са законом. Одлуку о изабраним кандидатима директор ће донети у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања, у року од 30 дана од дана
истека рока за достављене пријаве на конкурс за радно место: сервирка
- помоћни радник у кухињи, а у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима за
радно место: васпитач. Пријаве слати на горенаведену адресу, у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс“, као и са назнаком за које
радно место се конкурише. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
18220 Алексинац, Пиварска бб

Наставник за област Филолошке науке енглески језик
УСЛОВИ: завршен филолошки или филозофски факултет, група за
енглески језик; завршене последипломске студије и одбрањена докторска дисертација; радно искуство 5 година. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе основних студија; оверену
фотокопију дипломе последипломских студија; извод из матичне књиге
држављана; уверење да није кажњаван за кривична дела која га чине
неподобним за обављање послова у просвети; преглед кретања у служби
са биографским подацима; списак научних и стручних радова, као и саме
радове (објављени радови се враћају након спроведеног поступка избора
у звање наставника високе школе); уверење о дужини радног стажа. Рок
за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Доцент за ужу научну област Фитопатологија
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука из области заштите биља.

Доцент за ужу научну област Болести
животиња и хигијена анималних производа
УСЛОВИ: доктор медицинских наука - ветеринарска медицина или доктор
ветеринарских наука.

Асистент за ужу научну област Сточарство
УСЛОВИ: пољопривредни факултет - област сточарство. Кандидати треба
да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012, 89/2013 и 99/2014).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказе о испуњености услова по овом конкурсу, биографске податке, научне и стручне
радове, као и доказе о њиховом објављивању (уверења о наставку студија за сарадничка звања). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Пријаве достављати на адресу: Универзитет у Новом Саду,
Пољопривредни факултет (за конкурс), 21000 Нови Сад, Трг Доситеја
Обрадовића 8.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ „ТИМС“
21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-633
е-mail: informacije@tims.еdu.rs

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Наставник (сва звања) у пољу друштвенохуманистичке науке, научна област Физичко
васпитање и спорт, ужа научна област
Кинезиологија

Наставник математике

УСЛОВИ: докторат из одговарајуће научне области, као и испуњеност
услова за избор у тражено звање. Посебан услов 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.

Осаоница
36314 Штитаре, Осаоница
тел. 020/351-393

на одређено време до повратка раднице са боловања
УСЛОВИ: Кандидати су дужни да уз пријаву доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; потврду да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да кандидат није прекршајно кажњаван
из области ЈРМ-а у последње две године, као и да се против њега не
води прекршајни поступак из области ЈРМ-а; уверење да кандидат није
кривично осуђиван и да се против кандидата не води кривични поступак;
лекарско уверење о здравственој способности за рад. За наведено радно
место неопходно је да кандидат поседује образовање у складу са чланом
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). У погледу степена и врсте образовања,
кандидат треба да испуњава услове према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и на број телефона: 020/351-393 или
на адресу школе.

НОВИ СА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАДАГАСКАР“
21000 Нови Сад, Футошка 119
тел. 021/6613-512

Васпитач предшколске деце

на одређено време до повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: у складу са Правилником о врсти стручне спреме васпитача,
стручног сарадника предшколских установа. Кандидати су обавезни да уз
пријаву поднесу: краћу биографију и фотокопију дипломе о врсти стручне
спреме; потребно је искуство од две године и положен испит за лиценцу.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе доказе о
испуњености услова конкурса: радну биографију, оригинал или оверену
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење надлежног државног органа да није осуђиван за кривична дела, као нити да се
пред надлежним органима води кривични поступак против кандидата,
списак објављених научних радова и да достави саме радове. Пријаву
са наведеним доказима о испуњавању услова конкурса кандидати могу
послати на адресу: Факултет за спорт и туризам - ТИМС, Радничка 30а,
Нови Сад, 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.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Наставник у звање ванредног или редовног
професора за ужу област Менаџмент људских
ресурса
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке организације и 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 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, спи-
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сак 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.

ШОМО „СТЕВАН ХРИСТИЋ“

21400 Бачка Паланка, Академика Милана Курепе 10
тел. 021/752-287
е-mail: shristic@ЕUnet.rs

Настава виолине

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања 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 по програму за виолину или дипломирани музичар - виолиниста, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије, оверен препис или оверену фотокопију уверења
или дипломе дипломираног музичара виолинисте или оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, уколико је
исти положен. Пријаве се достављају на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона:
021/752-287.

Настава клавира

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања 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, по програму за клавир
или дипломирани музичар - пијаниста, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство
Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије, оверен препис или оверену фотокопију уверења
или дипломе дипломираног музичара пијанисте или оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, уколико је
исти положен. Пријаве се достављају на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона:
021/752-287.

УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“

21208 Сремска Каменица, Војводе Путника 87

Наставник за ужу научну област Информатика
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука - електротехнике и рачунарства, објављени
научни радови (најмање један научни рад са СЦИ листе), способност за
наставни рад. Услови за избор предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета, Правилником о систематизацији радних
места и Правилником о ближим условима и поступку за избор наставника
и сарадника на Универзитету „Едуконс“.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене копије дипломе о високом образовању, дипломе о научном звању
магистра или мастера и дипломе о стеченом научном степену доктора
наука и списак научних радова. Пријаве се подносе у року од 5 дана од
дана објављивања, на адресу: Универзитет „Едуконс“, Сремска Каменица,
Војводе Путника 87. Ближе информације могу се добити на број телефона: 021/4893-611.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“
21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-439
е-mail: puns@nspoint.net

Васпитач 1

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће више, односно одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од три године - васпитач или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 1 година радног искуства.

Спремачица у вртићу

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: диплома о завршеној основној школи (оверена фотокопија),
положен курс хигијенског минимума, обављен санитарни преглед.
ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним законом, и ако има: психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; држављанство Републике Србије; да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Одговарајућа
диплома и држављанство Републике Србије достављају се уз пријаву на
конкурс, а лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ОШ „ХЕРОЈ ПИНКИ“

21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 12
тел. 021/6040-687
е-mail: kontakt@herojpinki.еdu.rs

Васпитач у продуженом боравку за ученике са
сметњама у развоју
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова васпитача у продуженом боравку може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања 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 по програму за дефектолога
или дипломирани дефектолог по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност 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.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије,
оверен препис или оверену фотокопију уверења или дипломе дипломираног дефектолога, односно лица која испуњавају услове у складу са Правилником о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник СРС - Просветни гласник”, бр. 11/2012), оверен
препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
уколико је исти положен. Пријаве се достављају на адресу школе. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број
телефона: 021/6040-687.

Настава енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, са 60% радног времена
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања стеченог на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
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демске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године по програму за
наставника енглеског језика или професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство
Републике Србије; неосуђиваност 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. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије,
оверен препис или оверену фотокопију уверења или дипломе професора,
односно дипломираног филолога за енглески језик и књижевност и лица
која испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних програма
у основној школи (“Сл. гласник СРС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013), оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, уколико је исти положен. Пријаве се достављају на
адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 021/6040-687.

ПАНЧЕВО
ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ“

26234 Банатски Брестовац, Олге Петров 1
тел. 013/626-121

Наставник грађанског васпитања за други
циклус

са 10% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања, а најдуже до
31.08.2015. године

Наставник информатике и рачунарства

са 20% радног времена, на одређено време ради замене
раднице на породиљском боловању, а најдуже до
31.08.2015. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 8
став 2 и 3 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС“, бр.
11/2012). Кандидати уз молбу треба да приложе (у оригиналу или оверене копије): уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, диплому или уверење о степену и врсти стручне спреме. Лекарско
уверење о психофизичкој способности за рад са децом и ученицима доставља се приликом закључења уговора о раду, а школа прибавља акт о
неосуђиваности. Пријаве слати у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве слати на адресу школе. За додатне информације
обратити се на број телефона: 013/626-121.

зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик - за
оне кандидате који нису стекли образовање на српском језику).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следећа документа:
диплому о стеченој стручној спреми, уверење о положеном стручном
испиту, тј. лиценци, доказ о положеном испиту за директора се не доставља, али је изабрани кандидат у обавези да у року од 1 године након
ступања на дужност, односно доношења подзаконског акта који регулише ову материју, положи испит за директора, потврда потписана и оверена од стране установе да кандидат има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци), доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - доказ прибавља школа, уверење о држављанству, биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе, потврду надлежног суда да није покренута истрага,
нити подигнута оптужница за кривична дела из надлежности суда. Сви
докази подносе се уз пријаву у оригиналу или у овереној копији. Рок за
подношење пријава са доказима о испуњености услова је 15 дана од дана
објављивања, на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“ или
лично, од 08,00 до 14,00 часова, сваког радног дана у предвиђеном року,
у затвореној коверти. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Референт за ученичка питања административни радник

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада због неге детета
УСЛОВИ: средње образовање - IV степен стручне спреме, са познавањем
рада на рачунару, у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања и Правилником о организацији и систематизацији радних
места Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз
пријаву кандидати су дужни да доставе следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима (што се доказује пре закључења уговора о раду),
уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (прибавља школа); да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са потребном документацијом доставити на
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 10
тел. 012/540-225
тел/факс: 012/223-371

Директор

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године за наставника те врсте школе и подручја
рада, за педагога и психолога; да има дозволу за рад, односно положен
стручни испит за наставника, педагога или психолога, тј. лиценцу; да има
обуку и положен испит за директора школе; најмање пет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да
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ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „12. ДЕЦЕМБАР“
36310 Сјеница, Нова бб

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за рад у
ИО Дунишиће
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Поред
општих услова прописаних Законом о раду, услова прописаних Законом
о основном образовању и васпитању, Законом о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
одговарајуће образовање, односно VII степен стручне спреме у одговарајућем занимању, у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти стручне спреме
наставника и стручних срадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07,
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 11/08, 2/09, 4/09, 3/10, 11/2012,
15/13); да имају психичку, физичку и здравствену способност (лекарско
уверење доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора
о раду); да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе следећу документацију: диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, лекарско уверење, уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа
по службеној дужности).

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића 1
тел. 022/591-422

Школски педагог

на одређено време, за 50% радног времена, ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање утврђено у чл. 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/2013) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/12 и 15/2013); професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер или смер школске педагогије, дипломирани школски
педагог - психолог, дипломирани педагог, мастер педагог и дипломирани
педагог - мастер. Кандидат мора, у складу са чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, да има и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина.
ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
три месеца или за кривично дело које га чини неподобним за обављање
послова у школи. Уз пријаву на конкурс, поред кратке биографије, кандидати су дужни да, у оригиналу или у овереном препису/фотокопији,
доставе следећа документа: извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству (не старије од шест месеци); диплому или уверење о
стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи (издаје установа) или доказ о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - изабрани кандидат подноси по коначности одлуке о избору, а пре
закључења уговора о раду. Психолошку процену способности кандидата
за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање.
Доказ о некажњавању прибавља школа. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је
осам дана од дана објављивања, на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ“

22320 Инђија, Цара Душана 9

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које поред законом
прописаних општих услова испуњава и следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да поседује високо образовање у складу са чланом
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09...55/13), за наставника или стручног сарадника
основне школе; лиценца за наставника, психолога или педагога; најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на ком се изводи образовно-васпитни рад; положен испит за директора школе; да је кандидат
психички, физички и здравствено способан за рад са децом и ученицима
и да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09...55/13).
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: радну
биографију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
диплому о завршеној школи, лиценцу (или уверење о положеном стручном испиту) за наставника, односно психолога или педагога, потврду о
стеченом радном стажу на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, од послодавца (потврда мора да
садржи назив послодавца, делатност којом се бави, радно место на које је
кандидат био распоређен и време трајања радног односа), доказ о познавању српског језика, лекарско уверење са утврђеним психичким, физичким и здравственим способностима за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат. Изабрани кандидат је дужан да положи испит
за директора школе у законом прописаном року. Директор школе се бира
на период од 4 године. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Сва
потребна документа могу се доставити у оригиналу или у овереној фотокопији. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са документацијом и прилозима достављају се на адресу школе.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ - МИХИЗ“
22406 Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/462-026

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове: поседовање држављанства Републике Србије; поседовање одговарајућег високог образовања (образовања стеченог на студијама другог
степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године) за наставника те
врсте школе и подручја рада, за педагога или психолога; поседовање
дозволе за рад; 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; најмање пет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Директор школе бира се на период од четири године. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), оверен препис дипломе
о стеченом образовању, оверен препис уверења о положеном стручном
испиту (лиценцу), потврду о радном искуству са подацима о пословима
и задацима које је обављао, уверење да није осуђиван за дела из тачке
3 алинеја 5 ове одлуке, доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно), оквирни план рада за време мандата. Уверење
о положеном испиту за директора школе се не прилаже, с обзиром да
Министарство просвете, науке и технолошког развоја није организовало
полагање испита за директора школе, па пријава која не буде садржала
наведени документ неће се сматрати неподобном, а изабрани кандидат
биће у обавези да у законском року положи испит за директора школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на
број телефона: 022/462-026.

Бесплатна публикација о запошљавању

СУБОТИЦА
ОШ „БОСА МИЛИЋЕВИЋ“
24223 Нови Жедник, Теслина 1
тел. 024/785-026

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: услови у складу са чланом 59 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13):
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) за наставника, педагога или психолога;
знање језика на ком се изводи образовно-васпитни рад; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
обука и положен испит за директора, најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; поседовање држављанства Републике Србије. 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 кандидати треба да приложе: 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 у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику), фотокопију радне књижице, потврду о радном искуству, уверење о
држављанству, радну биографију, оквирни план рада за време мандата.
Уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, а уверење да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом
члана 120 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
прибавља школа. Изабрани кандидат дужан је да савлада обуку и положи испит за директора ради стицања лиценце за директора на начин и у
роковима које пропише министар, а у складу са чланом 59 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаву и доказе о испуњавању
услова конкурса доставити на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за
директора“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и на број телефона: 024/785-026.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА
24000 Суботица, Банијска 67

Сарадник за избор у звање и на радно место
асистента за научну област Физичко васпитање
и спорт, ужу научну област Антропомоторика,
кинезитерапија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршен други степен високог образовања, мастер физичког
васпитања, студент докторских студија који је студије првог и другог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује
смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника и наставника и Статутом школе, у складу
са којима ће бити извршен избор између пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда
надлежног органа да кандидат није под истрагом - документа у оригиналу
или у овереном препису и не старија од шест месеци), достављају се на
адресу: Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, 24000 Суботица, Банијска 67. Сву конкурсну документацију доставити и у електронској форми (на компакт диску - CD). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЕТАР ПАН“
Мали Иђош
24322 Ловћенац, 13. јули 8
тел. 024/735-061

Васпитач

на одређено време до повратка запосленог са боловања
УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему: васпитач; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: 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 пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - школа ће прибавити по службеној дужности од
МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ШАБАЦ
ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/304-170

Професор географије

на одређено време до повратка радника са боловања, а
најкасније до 31.08.2015. године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13),
да испуњава услове из чл. 8 ст. 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012
и 15/2013). Докази о испуњености услова из члана 120 тач. 1 и 4 подносе
се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључивања уговора о
раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа службеним путем. Уз пријаву поднети: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и доказ о одговарајућој стручној спреми (оверена фотокопија или оригинал дипломе о
стручној спреми). Пријаве слати на горенаведену адресу.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ВАСПИТАЧЕ У ШАПЦУ
15000 Шабац, Добропољска 5
тел. 015/342-172
е-mail: vivasabac@ptt.rs

Наставник у звању наставника практичне
наставе за ужу област Здравствено васпитање и
образовање
са 50% радног времена, на период од четири године

УСЛОВИ: Општи услови: одговарајуће високо образовање, односно високо образовање првог степена (студије медицине), објављени стручни
радови у одговарајућој области, најмање 3 године радног искуства и способност за наставни рад. Остали услови за избор наставника утврђени су
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и општим актима школе, у
складу са којима ће бити извршен избор. Способност за наставни рад се
установљава на основу резултата које је кандидат показао као наставник
у раду са студентима, а уколико кандидат није имао педагошких искустава, на основу квалитета посебног јавног предавања. Стицање наставног
звања заснива се на оствареним и мерљивим резултатима целокупног
рада појединца у следећим областима: у наставном раду; научном, истраживачком, стручном, односно уметничком и професионалном раду; ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске установе и
доприносу широј заједници.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: биографију са свим битним подацима - установа или предузеће где је кандидат
тренутно запослен и професионални статус, година уписа и завршетка
високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни,
односно академски назив; година уписа и завршетка специјалистичких,
односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског
програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив, наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе;
докторске студије: универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област и просечна оцена, наслов
докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање; знање
светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло
добро, добро, задовољавајуће, кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање
- навести сва звања): списак радова и сами радови; остале податке: о
наставном раду; стручном и професионалном доприносу; о ангажовању
у развоју наставе и других делатности високошколске установе и доприносу локалној и широј заједници; докази у овереној фотокопији: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому или нострификацију дипломе стечене у иностранству, доказе о изборима у наставно звање ако је кандидат био биран у наставно и научно звање, доказе
надлежних органа поводом чињенице да кандидат није правноснажном
пресудом осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској установи (овај доказ обезбеђује школа за кандидата који буде изабран у звање). Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања, на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и разматрати.

УЖИЦЕ
ПОНОВО ОБЈАВЉУЈЕ
ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
31254 Костојевићи
тел. 031/3860-081

Директор

на период од 4 године

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС
36

| Број 605 | 21.01.2015.

УСЛОВИ: држављанство РС (приложити уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци или оверену фотокопију истог); високо образовање
у складу са чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13): образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године или на основним студијама од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; изузетно, лице које има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона за наставнике те врсте школе, одговарајуће образовање на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама
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Наука и образовање
у трајању од 3 године или више образовање, на поновљеном конкурсу кандидати који имају одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 3
Закона о основама система образовања и васпитања - равноправни су
(приложити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказује се
лекарским уверењем не старијим од 6 месеци, а које се односи на радно
место за које се конкурише - оригинал или оверена фотокопија, доставља
изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду); да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(уверење прибавља школа); да поседује лиценцу, односно положен
стручни испит (приложити: оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу); савладана обука и положен испит за директора установе (приложити: уверење
о положеном испиту за директора или оверен препис, изабрани кандидат
који нема обуку и положен испит за директора биће обавезан да испит за
директора положи у року од годину дана од дана ступања на дужност);
да има 5 година, односно 10 година рада у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (приложити: потврду о радном искуству која мора садржати нарочито назив и
делатност послодавца, радно место на које је кандидат био распоређен и
време трајања рада на овим пословима образовања и васпитања); радна
биографија. Поред наведених услова и докумената који исте потврђују,
кандидати могу приложити и: оквирни план рада за време мандата и
доказе о поседовању организационих способности. Директор се бира
на период од 4 године. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве са траженом документацијом доставити на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс за директора“ или лично у секретаријат
школе. Документација се неће враћати по окончању конкурса. Решење о
избору директора биће донето и достављено кандидатима без одлагања,
када се за то стекну сви процесни услови.

ВАЉЕВО
ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН“
14255 Ставе, Бобова 170
тел. 014/271-104

Директор

на период од четири године
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 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 пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; 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
шест месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу
са холограмом (не старији од шест месеци); доказ да није покренута
истрага, нити подигнута оптужница код надлежног суда (не старији од
шест 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 - доказ не
старији од шест месеци), радну биографију и оквирни план за време мандата. 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 шест месеци), кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидати
нису осуђивани за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3
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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“.

В РА Њ Е
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/405-035

Наставник здравствене неге

за 24% радног времена, на одређено време до
31.08.2015. године
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар, санитарно-еколошки
инжењер - специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску сестру, струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге, виша медицинска сестра, специјалиста струковна медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска сестра,
дипломирани психолог, дипломирани дефектолог, дипломирани педагог,
дипломирани специјални педагог, професор педагогије, виша медицинска сестра општег смера, виша медицинска сестра интернистичког смера,
виша медицинска сестра хируршког смера, виши медицински техничар.
Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање
у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из алинеје девете
до дванаесте треба да има и стечено образовање на вишој медицинској
школи.

Наставник хирургије са негом

за 6% радног времена, на одређено време до
31.08.2015. године
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар, санитарно - еколошки
инжењер - специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску сестру, струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге, виша медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра,
мастер медицинска сестра, дипломирани психолог, дипломирани дефектолог, дипломирани педагог, дипломирани специјални педагог, професор педагогије, виша медицинска сестра општег смера, виша медицинска
сестра интернистичког смера, виша медицинска сестра хируршког смера,
виши медицински техничар. Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална
заштита, а лице из алинеје девете до тринаесте треба да има и стечено
образовање на вишој медицинској школи.

Наставник интерне медицине са негом

за 3% радног времена, на одређено време до
31.08.2015. године
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар, санитарно-еколошки
инжењер - специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску сестру, струковна медицинска сестра, организатор здравене неге, виша медицинска сестра, специјалиста струковна медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска сестра,
дипломирани психолог, дипломирани дефектолог, дипломирани педагог,
дипломирани специјални педагог, професор педагогије, виша медицинска сестра општег смера, виша медицинска сестра интернистичког смера,
виша медицинска сестра хируршког смера, виши медицински техничар.
Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање
у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из алинеје девете
до тринаесте треба да има и стечено образовање на вишој медицинској
школи.

Наставник неуропсихијатрије са негом
за 3% радног времена, на одређено време до
31.08.2015. године

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар, санитарно-еколошки
инжењер - специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску сестру, струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге, виша медицинска сестра, специјалиста струковна медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска сестра,
дипломирани психолог, дипломирани дефектолог, дипломирани педагог,
дипломирани специјални педагог, професор педагогије, виша медицинска сестра општег смера, виша медицинска сестра интернистичког смера,
виша медицинска сестра хируршког смера, виши медицински техничар.
Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање
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у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из алинеје девете
до тринаесте треба да има и стечено образовање на вишој медицинској
школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом доставити оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању, уверења о држављанству
- не старије од шест месеци, извода из матичне књиге рођених, уверења
из казнене евиденције. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима и децом доставља се пре закључења
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати са
назнаком: „За конкурс“, на адресу школе.

ГИМНАЗИЈА „СКЕНДЕРБЕУ“

17523 Прешево, 15. новембар 100
тел. 017/661-264

Професор српског језика

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

Професор математике

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме траженог занимања, предвиђен
Законом о основама система образовања и васпитања Републике Србије;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидати имају држављанство РС; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 120 став 1 тач. 3
Закона о основама образовања и васпитања РС.

образовања; да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013), 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: кратку биографију са
прегледом кретања у служби (којима доказује своје стручне, педагошке,
организационе и друге способности) и предлогом програма рада директора школе, диплому о стеченом одговарајућем образовању, односно
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о положеном стручном испиту, односно оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (дозволи
за рад), потврду (школе) о раду у области образовања (најмање 5 година), извод из матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци, уверење о
држављанству - не старије од 6 месеци. Уверење из казнене евиденције
- да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа по службеној дужности. Уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Доказ о знању српског језика достављају кандидати који високо образовање нису стекли на српском језику. Сва документа која се предају морају
бити у оригиналу или у овереној фотокопији. Директор се бира на период од 4 године. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се подносе лично или на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за
директора школе“. Контакт телефон: 017/405-035.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе и уверење о
држављанству РС. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад подноси се приликом закључивања уговора о раду.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/405-035

Конкурс објављен 17.12.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: професор енглеског језика, на
одређено време до повратка запослене са боловања. У осталом
делу конкурс је непромењен.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17501 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/405-035

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове који су прописани чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013):
одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013) за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и
психолога, тј. да има 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 образовање
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
да има дозволу за рад, (лиценцу), односно положен стручни испит за
наставника, педагога или психолога, обуку и положен испит за директора
установе (програм обуке за директора школе и правилник о полагању
испита за директора школе нису донети, па пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће обавезан да у законском року положи
испит за директора школе); најмање 5 година радног искуства у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
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ВРШАЦ
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ“
26300 Вршац, Вука Караџића 8
тел/факс: 013/801-905

Додатне информације могу се добити на број телефона: 013/2891-130.
Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично
или поштом, на горенаведену адресу.

ЗАЈЕЧАР
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ДУБРАВА“

Конкурс објављен 31.12.2014. године у публикацији „Послови“,
за радно место: наставник разредне наставе, на одређено време
ради замене одсутног запосленог, поништава се у целости.

19350 Књажевац, Ивана Милутиновића бб
тел. 019/739-606

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

Оглас објављен 31.12.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.
Зрењанин

Наставник разредне наставе

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

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

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), односно да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер акадамске 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, односно да је: 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. Образовно-васпитни рад у школи остварује се на српском језику. Кандидат мора да има, у складу са чланом 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
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 горенаведених дисциплина; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће
биографије доставе, у оригиналу или у овереном препису/фотокопији,
следећу документацију: извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству - не старије од шест месеци; диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном
испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу; 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 неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, по коначности
одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. В.д. директора врши ужи избор кандидата који испуњавају све услове конкурса и
које у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава упућује на
претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени од стране школе.
В.д. директора доноси одлуку о избору кандидата у року од осам дана од
добијања резултата психолошке процене способности кандидата за рад
са децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Наставник клавира за обављање послова
клавирског сарадника
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста, дипломирани музичар - пијаниста, академски музичар пијаниста, дипломирани музичар чембалиста, дипломирани музичар - оргуљаш.
ОСТАЛО: 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.
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 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 доставља 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.

ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“

23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13

Наставник енглеског језика

са 50% радног времена од I до IV разреда и 55%
радног времена од V до VIII разреда, на одређено време
до повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1. да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; 1а. да испуњава услове из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011 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, 11/12, 15/13); професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни предмет, односно профил
Енглески језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик
и књижевност); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом
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Наука и образовање
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому о
стеченој стручној спреми (оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци) и доказ о испуњености услова из тачке 1а. Доказ о испуњености услова из тачке 2 конкурса - подноси кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду.
Доказ из тачке 3 конкурса - прибавља школа. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс
са потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити на број телефона: 023/896707.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

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

Наставник у звање ванредног/редовног
професора за ужу научну област Менаџмент

ванредни професор на одређено време од пет година, а
редовни професор на неодређено време
УСЛОВИ: Услови за звање ванредног професора: доктор техничких наука, способност за наставни рад, да има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама,
као и више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној
области објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студија,
патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), односно руковођење или
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више
радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима.
Услови за звање редовног професора: доктор техничких наука, способност за наставни рад, да има научне, односно стручне радове објављене
у научним часописима или зборницима, са рецензијама, као и више научних радова од значаја за развој науке, као и више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међународним
или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно
остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се
бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним
скуповима, већи број научних радова који утичу на развој научне мисли
у ужој области објављених у међународним или водећим часописима, са
рецензијама, већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник, монографију или оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју
научно-наставног подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима
на специјалистичким и мастер академским студијама. Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском звању, списак објављених
научних и стручних радова, књиге и саме радове), подносе се у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу Факултета, са назнаком: „За конкурс“.

Сајмови запошљавања

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

РАСКИД РАДНОГ ОДНОСА И НАКНАДА
Имам 39 година радног стажа, а плата
ми је 28.000 динара, све са путним трошковима и минулим радом. Уколико бих се одлучио на раскид радног односа и пријавио
на евиденцију НСЗ, колика би ми била новчана накнада на месечном нивоу и колико
дуго бих остваривао ово право?
Новчана накнада као право из осигурања
за случај незапослености прописана је Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености. На сајту Националне службе за
запошљавање, у рубрици „Док тражите посао“,
можете пронаћи детаљну информацију о законским условима за остваривање овог права.
Указујемо на одредбе које се односе на висину новчане накнаде. Основица за утврђивање
висине новчане накнаде јесте просечна зарада
или накнада зараде незапосленог, у складу са
законом, у последњих шест месеци који претходе месецу у којем је престао радни однос, односно осигурање. Новчана накнада утврђује се
у висини од 50 одсто од основице и не може бити
виша од 160 процената нити нижа од 80 одсто
минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду за месец у којем се врши исплата
новчане накнаде.
Указујемо и на чињеницу да се новчана
накнада утврђује по бруто принципу и да у себи
садржи и доприносе за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање, из разлога што је
корисник новчане накнаде, према одредбама
Закона о доприносима за обавезно социјално
осигурање, обвезник наведених доприноса. Из
наведеног произилази да се решењем утврђени
износ новчане накнаде сваког месеца, приликом обрачуна за исплату, упоређује са износом
80 одсто, односно 160 одсто минималне зараде
и исплаћује кориснику у износу умањеном за
припадајуће доприносе.
Према подацима које сте доставили и полазећи од претпоставке да просечна зарада износи 28.000 динара, бруто новчана накнада би
била утврђена у износу од 13.000 динара, који је
нижи од тренутног износа 80 одсто бруто мини
малне зараде, па би се у овом случају новчана

Бесплатна публикација о запошљавању

накнада обрачунавала у минималном бруто износу и исплаћивала кориснику умањена за припадајуће доприносе.
Када ће се у евиденцији НСЗ наћи образовни профили дипломирани демограф и
мастер демографије? Ова занимања се већ
годинама не воде као самостална, већ у оквиру других занимања.
Евиденција образовних профила стечених
на високошколским установама у информационом систему НСЗ врши се усклађивањем са важећом „Листом звања стручних, академских и
научних назива“, која се објављује у „Службеном
гласнику РС“. Образовни профили које сте навели биће у употреби у НСЗ одмах по објављивању
у званичном гласилу.
Да ли се рад по уговору о делу рачуна у
пензијски стаж, односно како је у овом случају регулисано питање уплате доприноса?
За радника који ради по уговору о делу
морају бити плаћени доприноси за пензијско
и здравствено осигурање и порез на доходак
грађана. Ако је наручилац посла предузетник
или правно лице које и иначе има запослене по
уговору о раду, он је дужан да уплати порезе
и доприносе. Ако је наручилац посла физичко
лице које није регистровано као предузетник,
онда је обавеза уплата дажбина на извршиоцу
посла. Наравно, у том случају наручилац посла
мора исплатити потребан износ преко уговорене
нето плате.
Све док наручени посао није завршен, наручилац може да раскине уговор кад год хоће и без
икаквих разлога, али је у том случају дужан да
извршиоцу исплати уговорену накнаду. У неким
случајевима, када извршилац не поштује рокове, када посао није обављен како треба, када је
очигледно да посао неће бити обављен ваљано,
наручилац може да раскине уговор и да извршиоцу не плати ништа, а у неким ситуацијама
чак може да тражи и да извршилац надокнади
штету.
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САМО
ПРАкса

ВОлонтирање...
КОНКУРС ЗА СТАЖИСТЕ БЦБП-а
Београдски центар за безбедносну политику (БЦБП)
расписао је конкурс за пријем 8 стажиста/киња. Студентима и студенткињама факултета друштвених наука пружа се јединствена прилика да кроз активно укључење у
активности БЦБП непосредно искусе начин рада истраживачког центра (think-tank) који се бави питањима из
области безбедности.
Од стажисте/киње се очекује да:
- долази редовно у БЦБП и то минимум једном недељно, а у случају спречености о томе обавести координатора
за образовање;
- похађа обуку која се организује једном месечно;
- пружа неопходну помоћ истраживачима у раду на текућим пројектима;
- напише један ауторски текст који ће бити објављен на
веб-сајту или у часопису БЦБП;
- учествује у изради садржаја за веб-сајт и билтене које
БЦБП уређује;
- у договореним роковима достави свој део истраживања.
Стажисти своја задужења могу обављати у канцеларији БЦБП или од куће. Све друге активности и услови ангажовања биће договорени у директном контакту са
изабраним стажистима.
БЦБП стажистима не обезбеђује плату, нити сноси
трошкове смештаја. Програм стажирања траје шест месеци (од фебруара 2015. године до краја јула 2015. године),
са могућношћу продужења сарадње, па и запошљавања.
Услови:
- постдипломци или студенти завршне године студија
на неком од факултета друштвених наука (факултет политичких наука, економски факултет, филозофски факултет,
правни факултет, факултет организационих наука, факултет безбедности…);
- заинтересованост за питања из области безбедности и
идеја о жељеној области специјализације;
- општа култура, информисаност и упућеност у политичка дешавања;
- одлично знање енглеског језика (способност самосталног коришћења литературе на енглеском језику, писање на истом и превођење са енглеског и на енглески);
- компјутерска писменост;
- јака мотивација.
Документација потребна за пријављивање:
1) биографија, не дужа од 3 стране;
2) мотивационо писмо, у коме је потребно навести: а)
разлоге због којих конкуришете за праксу у БЦБП; б) колико времена недељно ћете моћи да одвојите за стажирање;
ц) зашто мислите да би баш вас требало изабрати; 3) примерак или део писаног рада (семинарски, дипломски, истраживање, анализа и слично), не дужи од 10 страна.
Уколико сте заинтересовани, пошаљите своју пријаву
до 26. јануара 2015. године, на адресу: office@bezbednost.
org, са назнаком: „Пријава на конкурс за стажисту/кињу “.
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КООРДИНАТОР
У ТЕЛЕНОРУ
Компанија Теленор расписала је конкурс за програм стручне праксе за позицију: координатор за напредна пословна решења.
Кључне одговорности и обавезе:
- пружа подршку менаџерима тима за напредна пословна
решења у продаји, као и ФМЦ инжењерима продаје (управљање возним парком, аутоматизација радне снаге, линкови за пословни интернет, BlackBerry, М2М…), интернет и
и-мејл решења (Теленор Интернет, Mail pro), итд;
- бави се захтевима из других одељења који се односе на
захтеве и жалбе клијената;
- анализира базе података у циљу идентификације референата за набавке;
- доприноси обезбеђењу техничког садржаја за предлоге
продаја и презентације за клијенте;
- тестира нове апарате и постаје стручњак за телефонске
оперативне системе;
- налази начине оптимизације текућих продаја, процедура и свакодневног рада;
- помаже у осмишљавању обука и приручника напредних
решења;
- помаже у реализацији стратегије продаје.
Образовне и професионалне квалификације:
- студент факултета за телекомуникације, електротехничког факултета - компјутерске науке, факултета пословне
администрације или организационих наука;
- добро владање MS Office алатима;
- радно искуство није потребно;
- добре вештине вербалне и писане комуникације и способност припреме и представљања стручних докумената
и презентација;
- способност учења и развоја у области напредних пословних решења;
- предност - поседовање знања о управљању пројектима;
- предност - важећа возачка дозвола;
- предност - познавање других апликација персоналних
рачунара и телефона.
Биће интервјуисани само кандидати који уђу у ужи избор.
Начин пријаве: онлајн пријава. Рок за пријаву је 21.01.2015.
године.

ПРАКСА ЗА МАРКЕТИНГ
МЕНАЏЕРА

Компанија SIMPLE MEDIA d.o.o. у потрази је за једним
практикантом на позицији маркетинг менаџера (продавца огласног простора). Пракса у трајању од три месеца
обављаће се у Београду, практиканту ће бити обезбеђена
менторска подршка, а рок за пријаву је 2. фебруар 2015.
године.
Дужности:
- ажурирање база података потенцијалних оглашивача;
- продаја огласног простора у магазину и на вебу.
Услови:
- маркетинг или комуникације у медијима;
- комуникативност и упорност;
- пожељно је да кандидати студирају или су студирали
маркетинг или комуникације у медијима, али није пресудно.
Начин пријаве: Краћи CV послати на office@
simplemedia.rs, у Cc додати prijava@razvojkarijere.bg.ac.rs,
subject: Пракса/маркетинг/Simple Media.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања посетио Ужице

БОРБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Повећан и ниво стимулација за нова запошљавања - рекао Александар Вулин
„Ове године смо издвојили две
милијарде и 800 милиона динара за
активне мере запошљавања, као и 500
милиона за запошљавање особа са
инвалидитетом. Такође, повећали смо
и ниво стимулација за нова запошљавања и направили читав низ акција и
пакета кроз Националну службу за запошљавање, како да запослимо младе
и особе са инвалидитетом. Ова година
је година борбе за запошљавање и биће
година солидарности“, рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Александар Вулин,
који је протекле недеље посетио Ужице
и том приликом уручио пакете штићеницима Дома за децу и омладину „Петар Радовановић“.
Министар је разговарао са градоначелником Ужица Тихомиром Петковићем, директорком ужичке филијале
НСЗ Зорицом Милошевић, директор-

ком Центра за социјални рад Снежаном Ивановић, директором филијале
Фонда ПИО Сретеном Селаковићем и
директором Дома „Петар Радовановић“
Драганом Катићем. Било је речи о тренутном стању на тржишту рада у граду
Ужицу, решавању проблема великог
броја незапослених младих, поступку
решавања вишкова запослених и новој
мери активне политике запошљавања
која је предвиђена НАПЗ-ом за 2015.
годину - Интеграција корисника новчане социјалне помоћи на тржиште рада,
која подразумева сарадњу центара за
социјални рад и НСЗ. Такође, говорило
се и о плановима и активностима које
ће град предузети у циљу повећања
броја запослених, односно отварања нових радних места.
Истакнуто је да локална самоуправа има добру сарадњу са Филијалом
Ужице НСЗ, што показује и чињеница

Уручени сертификати термофасадерима

ПУТ У ПРЕДУЗЕТНИШТВО
У просторијама Центра за едукацију „NS Pro
Group“ у Вршцу, у присуству извођача обуке и
представника вршачке филијале Националне
службе за запошљавање, уручени су сертификати полазницима обуке за термофасадере.
Филијала Вршац организовала је обуку за 5
лица, а извођач је био „NS Pro Group“.
Током 15 радних дана, колико је трајала обука,
полазници су имали прилику да се кроз рад на
терену обуче за посао термофасадера и стекну
знање које ће им омогућити да лакше дођу до
посла. Сви су изузетно задовољни усвојеним
вештинама и надају се да ће им стечена знања
пружити већу могућност приликом запошљавања. Поједини полазници су изразили жељу да
региструју сопствену фирму, користећи субвенцију за самозапошљавање.
З. Милошевић
Бесплатна публикација о запошљавању

да је Ужице ове године издвојило 10
пута више средстава за програме и
мере активне политике запошљавања у
односу на претходну годину.
Зорица Милошевић, директорка
ужичке филијале НСЗ, нагласила је да
су све локалне самоуправе упознате са
програмима и мерама активне политике запошљавања који могу бити предмет локалних акционих планова запошљавања и да су у те сврхе издвојиле
средства у својим буџетима, што није
био случај претходних година.
„Филијала Ужице је спремна да
пружи комплетну техничку и логистичку подршку свим локалним самоуправама у решавању проблема незапослености“, истакла је директорка
Милошевић.
Б.Терзић

Обуке за тржиште рада

ПЕРСПЕКТИВА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Филијала Врање НСЗ реализује пет обука за тржиште рада,
у које је укључено 60 незапослених. Критеријуми за избор
полазника били су степен стручне спреме, занимање, као и
исказано интересовање кроз индивидуални план запошљавања.
У обуку за вођење пословних књига укључено је 20 незапослених - 10 у Врању и 10 у Сурдулици. Обуку за израђиваче
пица започело је 5 незапослених различитог степена стручне спреме. Обука се одвија у Врању и траје само 15 радних
дана, али је по перспективи за запошљавање на високом
месту. У Испостави Босилеград је на основу анализе потреба послодаваца организована обука за прераду и конзервирање воћа и поврћа. У обуку јe укључено 5 незапослених,
који су у индивидуалним плановима запошљавања исказали
интересовање за стицање теоријских и практичних знања из
ове области.
Највећи број незапослених је укључен у обуку за шивење
одеће. Филијала Врање је имала веома тежак задатак да за
релативно кратко време изабере велики број лица (укупно
30) са евиденције незапослених. Обука је почела 22. децембра и формиране су две групе од по 15 полазника.
Т. Арсић
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АКТУЕЛНО ТОП 10 најплаћенијих послова
2015. према америчком порталу CareerBuilder
и компанији EMSI

ПОСЛОДАВЦИ СЕ
БОРЕ ЗА ТАЛЕНТЕ

Најплаћенија су занимања из области
ИТ индустрије и медицинске услуге, док
о важности реклама говори и чињеница
да је најтраженије и најплаћеније
занимање директор маркетинга

А

мерички портал за послове CareerBuilder и компанија EMSI саставили су листу најплаћенијих послова
за 2015. годину, на основу података о понуди и потражњи. На листи су професије у којима број слободних радних места које нуди низ америчких компанија сваког
месеца премашује број запослених. То показује да компаније
траже таленте, али и колико се који послови исплате.
CareerBuilder и EMSI су, такође, упоредили број запослених месечно у више од 700 занимања, од јануара 2013. до
августа 2014., са бројем послова који се нуде. Приказани су
и подаци раста у запошљавању у протекле четири године
(2010-2014.), као и просечна зарада за сваки посао.

Медицинска сестра
Јаз између понуде и стварног запошљавања: 19.118
Раст запошљавања (2010 - 2014): +5%
Просечна годишња плата: 67.620 долара
Индустријски инжењер
Јаз између понуде и стварног запошљавања: 18.151
Раст запошљавања (2010 - 2014): +9%
Просечна годишња плата: 81.036 долара
Веб администратор
Јаз између понуде и стварног запошљавања: 17.054
Раст запошљавања (2010 - 2014): +7%
Просечна годишња плата: 74.547 долара
Веб девелопер
Јаз између понуде и стварног запошљавања: 15.492
Раст запошљавања (2010 - 2014): +17%
Просечна годишња плата: 58.281 долара
Менаџер здравствене установе
Јаз између понуде и стварног запошљавања: 15.070
Раст запошљавања (2010 - 2014): +6%
Просечна годишња плата: 90.708
Физиотерапеут
Јаз између понуде и стварног запошљавања: 13.545
Раст запошљавања (2010 - 2014): +10%
Просечна годишња плата: 80.350 долара

Знање језика кључно

„Било да сте искусан радник или сте ученик који треба
да донесе одлуку у ком смеру да крене, ова листа даје увид
о томе у којим подручјима се послодавци боре за таленте“,
поручује Розмери Хефнер (Rosemary Haefner), потпредседница за људске ресурсе CareerBuildera-а.

Листа најплаћенијих послова
Директор маркетинга
Јаз између понуде и стварног запошљавања: 22.996
Раст запошљавања (2010 - 2014): +10%
Просечна годишња плата: 119.433 долара
Програмер
Јаз између понуде и стварног запошљавања: 21.084
Раст запошљавања (2010 - 2014): +15%
Просечна годишња плата: 92.892 долара
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ЕУРЕС - портал специјализован за послове у иностранству, објавио је који су најтраженији послови у Норвешкој. Реч је о инжењерима у нафтном и плинском сектору,
који морају бити висококвалификовани и имати искуства.
Тражени су и научници, грађевински инжењери и кувари.
Посебна је потражња за здравственим особљем, попут
специјализованих медицинских сестара, доктора и фармацеута. Они морају одлично владати норвешким или
шведским и пријавити се на www.sak.no, како би их влада
ауторизовала. Напомиње се и да је знање норвешког језика врло битно за било какав посао у овој земљи.
Логопед
Јаз између понуде и стварног запошљавања: 8.001
Раст запошљавања (2010 - 2014): +5%
Просечна годишња плата: 70.720 долара
Менаџер продаје
Јаз између понуде и стварног запошљавања: 6.309
Раст запошљавања (2010 - 2014): +8%
Просечна годишња плата: 106.038 долара
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО Најављен долазак лидера из више од 140 земаља света на Светски
економски форум у Давосу

БОРБА ПРОТИВ „ЗЛИХ БЛИЗАНАЦА“
Стари континент треба из корена да измени економску политику, да би се изборио
са високом незапосленошћу и привредном стагнацијом - сматра директор француског
енергетског гиганта „Тотал“ Кристоф де Маржери

О

вогодишњи 45. по реду Светски економски форум
(WEF) у Давосу, у Швајцарској, на коме ће српски премијер Александар Вучић бити један од говорника,
одржаће се од 21. до 24. јануара, под називом „Нови
глобални контекст“. Главне теме су незапосленост, разлика
између богатих и сиромашних и предузетништво.
Српски премијер ће, како је најављено, заједно са колегом из Румуније Виктором Понтом, бити главни говорник
на посебном панелу, на скупу на коме ће се наћи око 250
председника и премијера, министара, директора највећих
светских компанија.
Светски економски форум објавио је да многе развијене
економије нису максимално искористиле предузетништво,
јер недостаје амбиције, иновација, а ни предузетника нема
колико би могло да буде. Лидерима се стога препоручује да
максимизирају утицај предузетника у својим земљама.
„Истраживање је указало на парадокс. Најнапредније
економије типично су у нижој фази када је реч о предузетничким активностима, а многима од њих недостаје амбиције
и иновативности. То значи да они много пропуштају, сав по-

Економиста универзитета „Харвард“
Кен Рогоф наводи да је незапосленост
међу младима у Европи застрашујућа
Главна тема прошлогодишњег Форума била је економска ситуација у Европи, незапосленост и растућа неједнакост
између богатих и сиромашних грађана.
Једна од ударних прича из 2014. био је
извештај хуманитарне организације „Оксфам“, који је показао да 85 најбогатијих
људи на свету поседује средства једнака
онима које има 3,5 милијарди најсиромашнијих. Медији су тада преносили да,
без обзира што је растућа неједнакост
била на дневном реду, о томе се ретко причало ван сала за састанке.
Водећи пословни лидери и економисти упозорили су глобалну елиту да се не
заноси превише постепеним економским
опоравком Европе, коју је један од лидера
окарактерисао као „земљу у успону“.
Иако је песимизам који је окруживао еврозону на врхунцу кризе попустио,
забрињавајуће висока стопа незапослености
међу младима и спор привредни раст и даље
потресају Европу, навели су стручњаци.
„Немојте то да схватите као провокацију,
али мислим да Европу треба посматрати као
земљу у успону“, рекао је тада извршни директор француског енергетског гиганта „Тотал“ Кристоф де Маржери. Он
је додао да Стари континент треба из корена да измени економску политику да би се изборио са „злим близанцима“ - високом незапосленошћу и привредном стагнацијом.
Економиста универзитета Харвард Кен Рогоф наводи
да је незапосленост међу младима у Европи застрашујућа.
На прошлогодишњем форуму организовано је и двадесетак дебата на тему климатских промена, са циљем да се
политичари убеде да се активније ангажују у тој области,
а бизнисмени подстакну да послују у том профитабилном
сектору. Прошлогодишњи Форум је завршен уз умерено оптимистичне поруке светских лидера о глобалној привреди,
којој, како су навели, и даље прете бројни изазови.

Српски премијер ће, како је
најављено, заједно са колегом
из Румуније Виктором Понтом, бити главни говорник на
посебном панелу

зитиван утицај који предузетништво може да
има на њихову земљу“,
изјавио је Мајкл Дрекслер из WEF-а.
Председник и оснивач Форума Клаус Шваб изјавио је да се лидери данас суочавају са новим изазовима, због њихове сложености, брзине
и међусобне повезаности.
„Приоритет у 2015. је начин њиховог превазилажења.
Зато је задатак сваког лидера не само да осигура одрживи
раст, већ и да поново изгради поверење“, рекао је Шваб, а
објављено је на сајту WEF-а.
Према најавама организатора, Форум ће окупити рекордан број учесника. Очекује се, наиме, да ће број учесника премашити 2.500, колико их је било прошле године.
Најављен је долазак лидера из више од 140 земаља света.
Међу учесницима, како је наведено, биће политичари, бизнисмени и представници међународних организација, цивилног друштва, академици и новинари.
Бесплатна публикација о запошљавању
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ У свету информационих технологија постоји готово 2.000
сертификата

КОЈИ СЕРТИФИКАТ ИЗАБРАТИ

Чак три „Циско“ сертификата налазе се међу првих десет најплаћенијих ИТ
сертификација. Паметни телефони - шанса за свакога. Чак 64 одсто менаџера за
запошљавање изузетно вреднује сертификате

З

апитајте се како изгледа данашње ИТ окружење и ствари ће
бити много јасније. Неки од најјачих и најпознатијих ИТ сертификата на свету везани су управо за програмске језике, знања и вештине који
су најпопуларнији и најтраженији међу
послодавцима. Програмски језик PHP
покреће више од 240 милиона веб-сајтова. Са друге стране, у Србији има свега
29 сертификованих Zend PHP стручњака, а потражња за овим стручњацима
далеко премашује тај број. Осим што се
број сајтова на PHP-у повећава, он је и
један од најпопуларнијих језика за писање „клауд“ (cloud) апликација. Управо
зато је на ИТ тржишту Zend сертификат
изузетно моћно оружје.
Једна од веома уносних области
у ИТ индустрији везана је за мобилне

3Д моделовање све
плаћенија вештина
Оно што вештину 3Д моделовања
чини нарочито занимљивом на тржишту је што је потребна скоро у свакој
индустрији, а у будућности ће то бити
још више. 3Д модели се могу правити и за људске органе у медицинским
истраживањима, за јунаке у видео-игрицама, али и за пројектовање нових
зграда или хотела. Иако су алгоритми
који се користе за моделовање изузетно комплексни, софтвер је интерфејс
учинио много ближим самом кориснику, тако да више није потребан докторат у математици да би неко могао
да се бави 3Д моделовањем. То значи
да се заправо 3Д моделовање данас
више користи као додатна вештина
него као самостална каријера. Другим
речима, многи стручњаци могу у својој
професији да користе 3Д моделовање
као корисну додатну вештину да би
побољшали квалитет посла којим се
тренутно баве. На пример, научник
који се бави хемијским испитивањима
може да направи 3Д модел хемијских
молекула и сјајно презентује своја
истраживања. Са друге стране, због
све већег значаја ове вештине на тржишту, неки људи се усавршавају само
као стручњаци за 3Д моделинг. Они
углавном раде у гејминг или филмској
индустрији, индустријама које читав
свој производ базирају на дигиталној
имагинацији.
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У Србији има свега 29 сертификованих Zend PHP
стручњака, а потражња
за њима далеко премашује
тај број
Маштовитост и сертификат од хобија могу направити
одлично плаћену професију
уређаје, будући да се оперативни систем Андроид налази на око 70 одсто
мобилних и таблет уређаја на свету,
док на „Гуглу“ тренутно има више од
милијарду регистрованих активних
корисника Андроида. Програмери за
Андроид апликације су веома тражени.
АТЦ сертификат омогућава да се
послодавцу веома једноставно докаже стручност за ово занимање, које је
још ново на тржишту. Администратори
мрежа су данас потребни свакој компанији. Због тога њихова потражња на
тржишту стално расте. „Циско“ (Cisco)
сертификати спадају у најпризнатије
потврде знања из области администрације мрежа. Чак три „Циско“ сертификата налазе се у првих десет најплаћенијих ИТ сертификација. Процена је да
ће потражња за администраторима порасти за 70 одсто, а „Циско“, по студији
„Форестера“, на глобалном нивоу тренутно заузима треће место у продаји
серверске опреме.
Microsoft Windows користи око 1,5
милијарди људи широм света, а више
од милијарду докумената тренутно је
подигнуто на Мајкрософтов One Drive
клауд систем. Ове бројке већ остављају
веома јак утисак. Добијањем Мајкрософтовог сертификата постаје се део
Microsoft Certified Professional (MCP)
заједнице. Ови сертификати покривају
разна ИТ поља, а међу њима ћете наћи
и оне за најпопуларније послове нашег
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времена - програмирање и
администрацију мрежа.
Ако у ИТ долазите из
сфере уметности или сте
наклоњени дизајну, можете постићи добар баланс између ваше
страсти и професионалног живота.
Autocad, Photoshop, Illustrator, Premiere,
3ds Max - све су то професионални
програми за које је могуће добити одговарајуће сертификате. Неке од ових
софтвера сте вероватно већ користили
у слободно време. Маштовитост и сертификат од хобија могу направити одлично плаћене професије.
Оперативни систем Андроид се
налази на око 70 мобилних и таблет
уређаја у свету. Ова специфична врста
програмирања још није ушла у програме наших факултета, али срећом постоје места на којима се развој мобилних апликација може научити. Таква је,
на пример, ИТ Академија. Програм Јава
програмирања је одлична подлога за
програмирање мобилних апликација.
Након овладавања програмским језиком Јава, брзо се и лако може специјализовати за програмирање Андроид
апликација. Учећи Јава програмирање
оспособљавате се за примењено програмирање окренуто софтверским решењима разних врста: од апликација
за мобилне телефоне и таблете, преко
софтвера за електронске уређаје, све
до комплексних веб-сервера и корпоративних апликација. ИТ Академија је
уједно место на коме ово знање можете
сертификовати међународно признатим сертификатом „Оракл“ (Oracle Java).
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ
ЕКОНОМИЈА - БОЖИЋ - ПОКЛОНИ

ПРОМАШАЈ ТЕЖАК
85 МИЛИЈАРДИ
ДОЛАРА
У САД се баце десетине милијарди долара на
промашене божићне поклоне. Аналитичари
израчунали да су 2013. Французи тако
потрошили 584 милиона евра
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а промашене божићне поклоне Американци потроше 85 милијарди долара, а Французи око 715 милиона долара. У студији америчког економисте Жоела
Валдфогела из 1993. године, објављеној у листу
„Фајненшел Тајмс“, наводи се да Американци сваке године у
време божићних празника због лошег избора поклона баце
15 до 20 одсто укупног новца потрошеног у те сврхе.
Валдфогел је у својој студији објаснио да када купујемо
нешто за себе сваки потрошени долар пружа нам бар мало
задовољства. У том случају купљена жељена роба добија
вредност већу од тржишне.
Насупрот томе, када изаберемо поклон који није у складу са жељама и потребама особе којој је намењен, нежељена
роба не причињава задовољство потрошачу, што представља
деструкцију материјалних добара, сматра Валдфогел.
Амерички економски аналитичар Том Хартфорд у
својој књизи „Скруџеномикс“ (енг. rooge - циција) из 2009. године, израчунао је да Американци сваке зиме на нежељене
поклоне улудо потроше 85 милијарди долара.
У истраживању консултантске куће „ТНС Софре“,
објављеном прошле године, наводи се да је 27 одсто анкетираних Француза потврдило да је за Божић добило поклон
који им се не свиђа. Аналитичари су израчунали да су 2013.
Французи потрошили 584 милиона евра на промашене божићне поклоне.

Новогодишње писмо директора
Сви запослени у компанији „Епл“ (Apple) су за овогодишње божићне празнике, уз скуп ранац посебно прилагођен преношењу електронике, добили и писмо које их је
гануло.

Препродаја поклона доноси око
133 милиона евра
Једна четвртина Француза примила је поклон који им се
не допада, а према једној анкети, препродаја непожељних
поклона преко специјализованих сајтова, као што је иБеј
(eBay), генерише тржиште вредно око 133 милиона евра.
Овог Божића Французи су у просеку потрошили 518 евра,
а више од половине суме отишло је на поклоне, односно,
303 евра, открива студија истраживачке компаније „Дилојт“ (Deloit), а преноси француски лист „Еко“.
Најпожељнији поклони за грађане Француске су књиге
(41 одсто), чоколаде, парфеми, музичка издања, али и новац (38 одсто) и поклон честитке (31 одсто).
Међутим, економска криза није заобишла ни празнике,
тако да све већи број Француза прибегава препродаји
непожељних поклона преко интернета, а најпопуларнији
сајтови за ову врсту трговине су француски - leboncoin.fr и
амерички - ebay.fr.
Према истраживању које је спровео иБеј, чак 27 одсто
Француза изјавило је да је добило неодговарајући поклон
у прошлој години. Укупна сума потрошена на поклоне који
нису били жељени била је 584 милиона евра, а приходи
од препродаје ових поклона вреде око 133 милиона евра.
Међу најпрепродаванијим поклонима су одећа, модни додаци, књиге, стрипови, играчке.

У писму се наводи:
„Ово је наш поклон за вас. Међутим, тај поклон је немогуће упоредити с оним што сте ви дали нама. За поклон је
потребна промишљеност и саосећање. Потребно је у њега
уложити време, таленат, срце. Ви поклањате доброту,
знање, хумор и стрпљење.
Поклањате их тако што замените колегу како би могао
да оде на заслужени одмор. Поклањате их сваки пут када
препознате и похвалите урађено. Поклањате их кад купите кафу вишка пре доласка на посао и поклоните је колеги.
Поклањате их на почетку сезоне, али и на крају врло дугог
дана. Поклањате их увек и без престанка. Дивни производи настају у Купертину. Дивни тренуци настају због вас. Ти
тренуци су ваш поклон вашим клијентима, вашим колегама и целом свету. Хвала вам.“
Дирнути радници су се поклонима хвалили на друштвеним мрежама, а један од њих написао је да га је „Епл“ размазио.
Бесплатна публикација о запошљавању
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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

