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Како заштитити овдашње раднике који одлазе
да раде у Русију - питање је које је поново актуелизовала трагична смрт шесторице радника из Србије на
сибирском полуострву Јамал. Још су свежа сећања
на прошлогодишње вапаје више десетина заточених
радника из Србије на руском градилишту, одузетих
пасоша, неисплаћених зарада, без хране.... Уколико
заштита наших радника у иностранству буде предмет само добре воље, спорадичне забринутости и
формалне евиденције, а не међудржавног уговора,
прецизних норми и обавеза, онда ће странице црне
хронике и даље запоседати приче наших грађевинаца у иностранству. О могућим решењима - на нашој
трећој страни.
Страни инвеститори у Србији иду на сигурно.
Нема изненађења: јуре овдашње брендове. Један од
највећих инвестиционих фондова „Мид Јуроп партнерс“, специјализован за инвестиције у централној и
источној Европи, узео је под своје „Имлек“, „Бамби“,
„Књаз Милош“. Још један, али овога пута амерички,
инвестициони фонд „Старт Лабс“ најавио је покретање фонда који ће бити фокусиран на улагања у
информатичке технологије (ИТ) у Србији и региону.
Иначе, у компанијама с америчким уделом у Србији
запослено је 3.375 људи. О тим и другим страним инвеститорима у нашој Теми броја.
Мало ко би погодио да се најскупља потрошачка корпа у Србији налази у Зрењанину. Новембарска
је коштала чак 73.494 динара, док је просечна нето
зарада у Србији у децембру достигла 49.970 динара,
што је и даље знатно мање од просечне потрошачке
корпе, која је у новембру коштала око 66.119 динара.
Који понтонски мост користе потрошачи да би премостили јаз између просечне зараде и потрошачке
корпе - на нашој страни Сазнајте више.
Још један изненађујући податак на страници
Друштво: од 113.000 запослених у здравству Србије,
63.000 су медицинске сестре и техничари. Према подацима Коморе медицинских сестара и здравствених
техничара, до сада је издато готово 84.000 лиценци
за овај кадар. Србија, међутим, на 100.000 становника има само 623 медицинске сестре, што је чак
за четвртину мање него у земљама ЕУ. У новембру
је Министарство здравља одобрило запошљавање
328 сестара у целој Србији, али само Клиничком центру Крагујевца тренутно недостаје око 400 сестара.
Процене су да је на нивоу целе Србије потребно још
минимум 2.000 сестара. Листа проблема се овим не
затвара: проблем у приступним преговорима могао
би да буде што ЕУ тражи да 30 одсто сестара има високу струковну школу, а код нас је има једва 10 одсто.
„Економски успех не може бити приказан само
кроз податке о бруто домаћем производу (БДП) и
билансу стања предузећа, већ и кроз лична примања грађана, њихове банковне рачуне и животни
стандард. Запосленима морате да подигнете плате“,
изјавио је и затражио од послодаваца премијер једне европске државе. Које, одговор ћете наћи на петој
страни „Послова“.
Милош Чолић

ПРИВРЕДА Како заштитити раднике који одлазе у Русију?

РАД БЕЗ САГЛАСНОСТИ

Министарство рада пре упућивања запосленог у иностранство проверава пријаву са документацијом, али нема овлашћење да издаје сагласност

И

нспекција рада у Србији проверава све детаље
пословања фирме која је ангажовала раднике за рад
на сибирском полуострву Јамал, у Руској Федерацији, где је недавно у пожару смртно страдало шест
држављана Србије. Министар за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања Александар Вулин сматра да би сегмент рада у иностранству могао да се реши променом законодавства, као и појачаним надзором и сарадњом надлежних инспекција двеју земаља.
„Беометалстрој“ д.о.о. Београд се у 2014. Министарству
за рад обратио обавештењем да треба да упути 20 запослених на рад у Руску Федерацију. Пошто је увидом у достављену документацију утврђено да послодавац није испунио услове предвиђене законом, обавештен је да пре упућивања
запослених на привремени рад коригује документацију и
поново достави, наводе у ресорном министарству.
Сектор за рад Министарства рада пре упућивања запосленог у иностранство проверава пријаву са обавезном документацијом, али нема овлашћења да издаје сагласност као
неопходан услов за упућивање, већ само може да констатује
испуњеност законских услова или обавести странку о потреби кориговања документације. За време боравка и рада у
иностранству заштиту упућених радника обезбеђује дипломатско, односно конзуларно представништво РС.
Министар Вулин подсетио је да је Министарство рада
пре седам месеци иницирало разговоре са представницима
Руске Федерације, јер је препознало проблеме са којима се
радници суочавају. Делегација Министарства рада која борави у Москви ради споразума о социјалној заштити са РФ,
проширила је разговоре и на тему споразума о заштити радника у иностранству.
Када је реч о процедури ангажовања радника, Национална служба за запошљавање (НСЗ) у складу са Законом о
запошљавању и осигурању за случај незапослености и Законом о заштити грађана на раду у иностранству, обавља
послове посредовања за запошљавање држављана Србије за
рад у иностранству. Процедура налаже да након доставље-

Прекршајне пријаве против „Беометалстроја“
Инспекторат за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања поднео је две прекршајне пријаве против правног лица и одговорног лица у
предузећу „Беометалстрој“ д.о.о. Београд, чији су радници
смртно страдали у области Јамал у Сибиру. Због тога што
послодавац није оспособио за безбедан и здрав рад смртно
страдале и зато што није устројио прописане евиденције из
области безбедности и здравља на раду, поднет је други захтев за покретање прекршајног поступка.
Надзором је утврђено и да „Беометалстрој“ има 594 запослена, од којих је 19 особа у радном односу на неодређено
време. У својству подизвођача радова имају закључен уговор са фирмом „Велестрој“ Москва, за извођење грађевинско-монтерских радова на изградњи нафтне подстанице.
них информација, уколико су испуњени сви услови прописани и међународним конвенцијама о легалној миграцији,
НСЗ тако конципирану понуду објављује као оглас у листу
„Послови“, на свом интернет сајту, као и на огласним таблама у свим филијалама. НСЗ нема сазнања о појединачним
одласцима или другим видовима упућивања радника из Србије у иностранство.

РЕКЛИ СУ Кори Удовички о јавној управи

ДО ЈУНА ПЕТ ОДСТО МАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

М

инистарка државне управе и локалне самоуправе
Кори Удовички изјавила је да ће рационализација
броја запослених у јавној управи од пет одсто бити
завршена до јуна, а очекује да ће половина отићи
природним одливом. Истакла је да ће рационализација запослених бити само део преуређивања система јавне управе. Министарка је прецизирала да ће већ од априла у оквиру
овог процеса почети преиспитивање сваког дела система, у
смислу функција које запослени обављају.
„Процес преуређивања система јавне управе ће трајати
пуне три године и биће нешто што се не памти“, рекла је Удовички на скупу „Београдски дијалози“. Други кључни задатак је доношење закона о платама, који има за циљ стварање
праведнијег система награђивања.

ДРУШТВО Србија има за четвртину мање
медицинских сестара него болнице у
земљама ЕУ

МАЊАК У БОЛНИЦИ

ВИШАК НА БИРОУ
Клиничком центру Крагујевца тренутно
недостаје око 400 сестара, а процене су
да је на нивоу целе Србије потребно још
минимум 2.000 сестара

С

рбија на 100.000 становника има 623 медицинске сестре, што је за четвртину мање него у земљама ЕУ.
Последице мањка овог кадра и те како се осећају у
пракси: једна сестра често мора да брине о 30 пацијената, а да би систем опстао принуђене су да раде и као неговатељице, административни радници, спремачице, да дају
терапију, али и да као прави физички радници носе боце са
кисеоником тешке и по 50 килограма.
Зато у пензију многе одлазе са тешким здравственим
проблемима и, насупрот свим медицинским стандардима,
често право из ноћне смене, која би, као и ургентна служба, требало да буде резервисана за млађи кадар - пишу „Вечерње новости“.

У новембру је Министарство здравља
одобрило запошљавање 328 сестара у
целој Србији

но. Иако је у свету ограничено колико сестра може да ради
у интензивној нези и ургентној служби, код нас је пракса да
многе започну и заврше каријеру у ургентном центру. Тражили смо да се рад у тим службама ограничи на укупно 15
година, три пута по пет, са паузама од годину дана. Одбор за
здравље и породицу Скупштине Србије је то подржао и сад
чекамо састанак у Министарству здравља”, каже за „Новости“
Драгица Ћурчић, председница Синдиката медицинских
сестара и техничара.
Један од разлога за ову иницијативу су алармантни подаци из истраживања, према којима је чак 1.600 од 4.000
анкетираних сестара и техничара дошло у статус инвалида
током рада. Најзаступљеније болести су тешка и дегенеративна обољења кичме и уопште костно-зглобног система,
што се везује за велика физичка оптерећења којима су изложени на послу.
„Улога медицинске сестре у нашем здравству је потпуно деградирана, иако носимо огроман терет посла, а 35.000
динара, колико у просеку примају сестре, понижавајућа је
надокнада за све што се од њих тражи. И од те понижавајуће
плате сестре, ипак, успевају да се
даље школују, установе од тога имају
бенефит, али се дипломе још не боЕУ тражи да 30 одсто сестара
када се одређују коефицијенти
Од укупно 113.000 запослеима високу струковну школу, а код дују
за обрачун зараде“, каже за „Новости“
них у здравству Србије, 63.000 су
Верица Миловановић, председнинас је има једва 10 одсто
медицинске сестре и техничари,
ца Форума наставника и професора
а старосна структура је неповољздравствене неге у Удружењу медина, јер чак 60 одсто сестара и техничара има између 40 и 60 година. Према подацима Коморе цинских сестара, техничара и бабица. Додаје да сада излази
медицинских сестара и здравствених техничара, до сада је десета генерација сестара са високом струковном школом,
какве већ постоје при медицинским факултетима у Новом
издато готово 84.000 лиценци за овај кадар.
На другој страни, на евиденцији незапослених има 5.440 Саду и Нишу, а однедавно и у Београду.
„Проблем би могло да буде што ЕУ тражи да 30 одсто
медицинских сестара са средњом школом и осам са високим
образовањем, а готово да нема здравствене установе која ис- сестара има високу струковну школу, а код нас је има једва 10
пуњава стандарде за овај кадар. Због недостатка средстава, одсто. Чини се да се код нас уопште не размишља о томе да
бар тренутно, нема ни много изгледа да се запосли већи број развој медицине мора да прати и усавршавање медицинских
сестара. Углавном се само попуњавају радна места која се сестара и техничара. Најбоље сестре нам одлазе и веома се
добро позиционирају у здравственим установама у Немачупразне због одласка у пензију или напуштања посла.
Рецимо, Клиничком центру Крагујевца тренутно недос- кој, Норвешкој и другим земљама, јер су тамо наше средње
таје око 400 сестара, а процене су да је на нивоу целе Србије медицинске школе високо цењене, иако њихови здравствени
потребно још минимум 2.000 сестара. У новембру је Минис- системи не познају сестру са средњим образовањем и запратарство здравља одобрило запошљавање 328 сестара у целој во су то неговатељи“, каже Верица Миловановић.
Разлог за одлазак није само боља зарада, која је и у обСрбији.
„Ретко где се поштују стандарди да у интензивној нези лижњој Хрватској или Словенији три до чак 10 пута већа него
једна сестра брине о једном пацијенту, јер нас нема довољ- у Србији, него и бољи и лакши услови рада.
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ГОРЕ - ДОЛЕ Бивши први човек „Кока-коле“
купује фирме по Хрватској

ОД МЕХУРИЋА
ДО ХОТЕЛА
Џон Алм заинтересован је за куповину хотела
„Њивице“ на острву Крк, процењеног на 15
до 20 милиона евра, а откупио је и пројекат
градње марине и хотела на Корчули

Захтев британског премијера

ПОДИГНИТЕ ПЛАТЕ

РАДНИЦИМА

Британски премијер Дејвид Камерон затражио
је од пословних лидера да добит од економског
опоравка и нижих цена енергената пребаце на
своје запослене и да им подигну плате
„Економски успех не може бити приказан само кроз
податке о бруто домаћем производу (БДП) и билансу
стања британских предузећа, већ и кроз лична примања
грађана, њихове банковне рачуне и животни стандард.
Време је да у Британији дође до подизања плата“, изјавио је Камерон у Привредној комори Британије, а преноси
агенција „Франс прес“.

Б

ивши први човек америчке компаније „Кока-кола ентерпрајзис“ (Coca-Cola Enterprises) Џон Алм (John R.
Alm) заинтересован је за куповину хотела „Њивице“
на острву Крк, који је процењен на 15 до 20 милиона
евра, а откупио је и пројекат градње марине и хотела на Корчули. Према писању загребачког „Јутарњег листа“, Алм је заинтересован и за улагања у минералне ресурсе и каменоломе, па га занима и „Јадранкамен“.
Хотел „Њивице“ је тренутно у веома лошем финансијском стању. Његов власник је, како пише „Јутарњи“, контроверзни хрватски бизнисмен Маријан Филиповић, познатији као „добротвор из Чабра“, власник „Финвест корпа“ (Corp),
фирме за коју је крајем 2012. рекао да ће је поклонити радницима, због чега је добио одликовање председника Јосиповића. Међутим, од поклона није било ништа, а прошле године
је престао и да исплаћује плате радницима, због чега су они
од тада у штрајку.
У Хрватској је Алм присутан од 2003. године (тада је још
био на челу „Кока-коле“), као члан Надзорног одбора фирме
„Кеплер Сандерс“ (Keppler Saunders), чије је пословање било
са веома великим осцилацијама. Почели су са 20 хиљада
куна (2,6 хиљада евра) основног каптала, а 2007. годину завршили са приходом од 1,8 милиона куна.
Годину дана касније Алм се повукао из Надзорног одбора те фирме, чији је директор био Пол Џејмс Кеплер (Paul
James Keppler), са адресама у Шпанији, Великој Британији и
Ирској. Основна делатност фирме била је промет некретнина
и имала је три подружнице на територији Хрватске. Фирма је
престала да ради 2011. године, после 400 дана блокаде свих
рачуна, који су коначно угашени у марту 2012. године. Фирма је данас на листи пореских дужника с потраживањима у
висини од 1,8 милиона куна, али Алмови ПР стручњаци негирају да он има везу с тим дугом, јер је из Надзорног одбора
фирме иступио 2008. године, када је остварена добит од више
од два милиона куна.

РУМУНИЈА

ПРОСЕЧНА ЗАРАДА 419 ЕВРА
Просечна нето плата у Румунији у децембру је
износила 419 евра и била је за 25 евра, или за 7,1 одсто, већа него у новембру, показују најновији подаци
Националног института за статистику. Плате су порасле захваљујући пре свега исплати кварталних и
годишњих бонуса, а децембарска зарада била је већа
у односу на исти месец 2013. године за шест одсто.
Највише просечне нето зараде исплаћене су запосленима у сектору сирове нафте и природног гаса - 1.303
евра, а најниже у хотелима и ресторанима - 238 евра,
преноси портал „Романија - инсајдер“.

„Сименс“ потврдио:

ГАСИ 7.800 РАДНИХ МЕСТА
Немачки индустријски конгломерат „Сименс“ (Siemens)
потврдио је гашење 7.800 радних места у свету у оквиру широког плана реструктурирања компаније, што чини 2 одсто
укупног броја запослених. Од овог броја, 3.300 радних места односи се на Немачку, где ова групација запошљава 115
хиљада људи, преноси „Ројтерс“. Најновији програм смањења
запослености обезбедиће компанији уштеду од око милијарду евра, што ће бити реинвестирано у раст, кажу у „Сименсу“ и додају да ће циљана продуктивност бити остварена до
краја 2016. године.
„Програм који смо назвали ‚Визија 2020‘ омогућиће групацији да се врати на пут трајног раста и надокнади јаз у
рентабилности у односу на наше конкуренте“, наводи се у
саопштењу.

Бесплатна публикација о запошљавању
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ТЕМА БРОЈА Страни инвеститори желе Србију

БРИТАНЦИМА „КЊАЗ“, АМЕРИКАНЦИМА

СРПСКИ ИТ СТРУЧЊАЦИ

„Мид Јуроп“ има искуство у развијању локалних лидера у регионалне шампионе
и уверен је да ће инвестиција у „Денјуб фудс“ бити успешна. У Србији је
регистровано 626 предузећа са америчким уделом у власништву. Компанија
„Бош“ уложила 70 милиона евра у развој погона у Србији

Н

ајвећи инвестициони фонд „Мид Јуроп партнерс”,
специјализован за инвестиције у централној и источној Европи, потписао је споразум о преузимању
фирми из „Денјуб фудс“ групе, у чијем власништву
су српске компаније „Имлек“, Млекара „Суботица“, „Бамби“
и „Књаз Милош”, као и млекаре у власништву „Имлека“ у
Македонији, Републици Српској и Црној Гори. Закључивање
трансакције се очекује у првој половини ове године, након
испуњавања свих услова купопродајног уговора.
- Аквизиција „Денјуб фудса“ показује нашу одлучност да
наставимо да подржавамо развој водећих фирми у Србији и
региону, након веома успешне инвестиције у СББ - Телемакс
групу, изјавио је Роберт Кнор, партнер „Мид Јуропа“ који
води инвестиције за југоисточну Европу.
- „Денјуб фудс“ се одлично уклапа у инвестиционе критеријуме „Мид Јуропа“, због водећих брендова и снажних
тржишних позиција чланица групе које желимо да ојачамо
кроз капитална улагања и селективне аквизиције у региону,
каже Кнор и истиче да „Мид Јуроп“ има сјајно искуство у развијању локалних лидера у регионалне шампионе, због чега је
уверен да ће инвестиција у „Денјуб фудс“ бити успешна.

Амерички инвестициони фонд
„Старт Лабс“ улаже до 50.000 долара
у перспективне ИТ
старт-ап компаније
- „Денјуб фудс“ група власник је најпопуларнијих и
најпрепознатљивијих малопродајних брендова у Србији и региону, додао је Андреј Бабаче, директор у „Мид Јуропу“ који
је предводио извршење трансакције. - Група представља јаку
платформу са великим потенцијалом за даљу експанзију
широм Србије и региона. Имаћемо прилику да употребимо
свој капитал и искуство како бисмо јој помогли да испуни
тај потенцијал, као што смо чинили током својих претходних
инвестиција у региону.
Генерални директор „Имлека“ Слободан Петровић изразио је задовољство због сарадње са јаким и реномираним
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инвеститором као што је „Мид Јуроп“. Са више од 400 милиона евра укупног промета у 2014. години, „Денјуб фудс“ група представља српског и регионалног лидера на тржиштима
млека и млечних производа, кондиторских артикала, као и
минералне воде и енергетских пића. Група извози своје производе и на тржишта западне Европе.

Мислите на нове могућности, мислите на Србију
Премијер Србије Александар Вучић разговарао је
крајем прошлог месеца, на пословном форуму у Штутгарту,
са представницима немачких компанија заинтересованих
за улагање у Србији. Пословну конференцију „Мислите на
нове могућности, мислите на Србију“, која је окупила представнике великих немачких компанија, отворио је министар
за Европу и међународне послове покрајине Баден Виртемберг у Већу савезних покрајина Петер Фридрих. Фридрих
је нагласио да Србија и покрајина Баден Виртемберг имају
традиционално добре односе засноване на личним везама и
да стратешке односе треба развијати, како у области привредне сарадње, тако и у свим другим областима. Истакао је
да Баден Виртемберг жели да помогне Србији у економском
развоју, јер ће то читав регион учинити снажнијим, као и у
процесу придруживања Европској унији.
- ЕУ је потребно проширење, јер ће је то учинити јачом
и стабилнијом. Стога ће представници покрајине Баден Виртемберг предати иницијативу у Већу савезних покрајина да
се што пре отворе прва поглавља за Србију. Процес придруживања је дуготрајан и зато треба што пре радити на сваком његовом делу, закључио је Фридрих. Он је истакао да је
Србија на добром путу, што су фирме из Баден Виртемберга
препознале. Компанија „Бош“ је до сада уложила 70 милиона
евра у развој својих погона у Србији.
Вучић је истакао да Србија нуди добре услове инвеститорима, боље од многих земаља у региону и подсетио да имамо
споразум о слободној трговини са земљама ЕУ, Руском Федерацијом, Казахстаном, Белорусијом, Турском.
- То је тржиште од једне милијарде људи, до кога можете
доћи преко својих представништава у Србији, истакао је Вучић и захвалио на подршци европском путу Србије.
Током учешћа на конференцији у Штутгарту, Вучић је
имао одвојене састанке са пет највећих компанија из овог региона, међу којима су и „Дајмлер“ и „Бош“. Своја искуства у
пословању пренеле су и немачке компаније које већ поседују фабрике у Србији, као што су „Дункенмотор“ и „Хемофарм
штада“. У оквиру конференције организован је и сусрет српНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ских и немачких компанија из области информационих технологија. За ту прилику из Србије су на ову конференцију дошли представници пет великих фирми које своје производе
већ увелико пласирају на иностраном тржишту.
Покрајина Баден Виртемберг важи за центар немачке
ИТ индустрије, када су у питању софтверска решења која се
примењују у области аутомобилске и електронске индустрије.

Фонд „Старт Лабс“ улаже у ИТ у Србији
И амерички инвестициони фонд „Старт Лабс“ најавио је
покретање фонда који ће бити фокусиран на улагања у информатичке технологије (ИТ) у Србији и региону, са намером
да повеже југоисточну Европу са Силицијумском долином у
Калифорнији.
Главни интерес фонда „Стар Лабс венчерс“ (ventures),
чије ће седиште бити у Београду, биће инвестирање у ИТ
компаније на Балкану и Србији, у које ће улагати у почетној

У компанијама са америчким уделом
запослено 3.375 људи, са годишњим
приходом од око 27,7 милиона и укупним нето профитом од око 2,8 милиона евра
фази њиховог развоја, најавили су представници тог америчког фонда на презентацији. Инвестициони фонд улаже
до 50.000 долара у перспективне ИТ старт-ап компаније из
региона југоисточне Европе и помаже им да обликују своје
пословање у бизнис са перспективом брзог напредовање.
Фонд „Стар Лабс венчерс“ присутан је у региону више од годину дана и има представништва у Љубљани и Софији, а од
сада и у Београду.
Бесплатна публикација о запошљавању

На промоцији, осим заинтересованих
бизнисмена, била је присутна и извршна
директорка Америчке привредне коморе.
У Србији је регистровано 626 предузећа са
америчким уделом у власништву, у којима је запослено 3.375 људи, са годишњим
приходом од око 27,7 милиона и укупним
нето профитом од око 2,8 милиона евра, а
ускоро би могла да им се придружи и компанија „Есмарк“ која преговара о куповини
Железаре „Смедерево“.
Према подацима компаније „Бисноде АБ“, највећег европског провајдера
пословних и бонитетних информација, са
седиштем у Стокхолму, у Србији послују
компаније са капиталом из САД у области
производње освежавајућих пића, консултанских услуга, информационих технологија, рачунарског програмирања, гајења
жита, трговине на велико фармацеутским призводима, рекламних агенција... Највећи број тих компанија има промет
од 50.000 до 200.000 евра, са профитом до 50.000 евра, активом од 50.000 евра и бројем запослених до 20. У погледу
раста пословања, 33 компаније имају годишњи раст промета
до 20 одсто, а 53 више од 20 одсто. Три компаније имају раст
профита до 20 одсто, а 52 више од 20 одсто.

Стратешко партнерство
Од 626 компанија са америчким капиталом у Србији,
њих 18 има најбољу бонитетну оцену А1, наведено је у анализи компаније „Бисноде АБ“. Међу најпознатије америчке
компаније које послују у Србији спадају „Кока-кола“ (Coca
Cola) и „Мајкрософт“ (Microsoft), а ускоро би могао да им се
придружи и „Есмарк“.
„Есмарк“ је мало познат јавности у Србији, а реч је о
приватној компанији, основаној 2003. године, која је један од
водећих прерађивача и дистрибутера равно ваљаног челика
и трећи произвођач челичних плоча у САД. Иако има велику традицију у производњи челика, „Есмарк“ је током низа
година диверзификовао своја интересовања и пословање,
фокусирајући се на неколико кључних индустријских грана,
попут производње челика, истраживања у области нафте и
гаса, у авио-услугама, некретнинама, технологији и спортском менаџменту, пише на интернет страници ове компаније.
Глобални информатички гигант „Мајкрософт“ у Србији
је присутан од 2002., када је отворио канцеларију у Београду. Тада су представници Владе Србије потписали надалеко
чувени Споразум о стратешкој сарадњи у области информатичких технологија са оснивачем компаније Билом Гејтсом.
Уговор о стратешком партнерству представљао је већ тада
основ дугорочне сарадње, са циљем стимулације научног и
технолошког развоја на свим нивоима у Србији. Београдска
канцеларија „Мајкрософта“ остварила је завидне резултате у
развоју локалног ИТ тржишта. Покренута је легализацијска
кампања током које је, само у првом таласу, лиценциран
„Мајкрософов“ софтвер на 30.000 рачунара у државној администрацији, док је компанија донирала софтверске пакете за 50.000 рачунара академским установама. Канцеларија
у Београду заслужна је и за локализацију најпопуларнијих
„Мајкрософтових“ производа, оперативног система „Виндоуз“ (Windows) и пакета за пословну продуктивност „Мајкрософт офис“ (Microsoft Office).
Компанија „Кока-кола“ ХБЦ Србија послује у нашој
земљи од 1997. године. Са седиштем у Земуну, располаже са
три пунионице широм Србије, а уз то има и четири дистрибутивна центра и једна је од највећих компанија у индустрији
безалкохолних пића у земљи. Запошљава више од 1.300
људи и индиректно утиче на запошљавање 10 пута више
људи, тачније, подржава 11.600 радних места у целокупној
српској економији.
Весна Пауновић
18.02.2015. | Број 609 |
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ИСПОВЕСТ Прошао сам кроз праксу, али....

ОД КОШМАРА ДО
ПОСЛА ИЗ СНОВА
Пазите како бирате и обратите пажњу на
људе око себе! Дуже од два месеца немојте
да остајете на пракси, уколико видите да
нико не жели да ради са вама. Не губите
наду и истрајте!

К

олико год факултетска диплома била значајна приликом запошљавања у доброј фирми, није и пресудна.
Компаније воле да одмах добију готов производ, те
ако апликант нема претходног искуства, његов резиме често буде смештен међу последње. Редакција „24 сата“ је
контактирала Милоша С., младића који након што је прошао
прави пакао приликом пријављивања на праксу код разних
послодаваца, данас ради у изузетно јакој приватној фирми.
Ово је његова прича.
“Био сам друга година факса када сам схватио да професори једноставно не успевају да ми пренесу знање које ће
ми сутра бити потребно за посао. Одлучио сам да пронађем
праксу која ће ме водити до добре каријере и новца. Желео
сам што пре да почнем, како бих зарадио који динар и тако
бар мало олакшао родитељима моје школовање. Једна ‚Гугл‘
претрага је била довољна да ми као ватромет искоче бројни
сајтови који нуде праксу са сигурним послом, ако се докажем
за три месеца. Одлучио сам се за први који ми је предложен и
послао кратак мејл са упитом за праксу и потецијално запос-

лење. Само пар минута касније добио сам повратан одговор
да дођем сутра у просторије приватне компаније на разговор.
Тамо ме је сачекао младић, само неколико година старији од мене, који ми је љубазно објаснио како је ова компанија једна од најперспективнијих на домаћем тржишту и да
ће бити и више него задовољни уколико одлучим да им се
придружим. Обећано ми је да ћу након три месеца добити и
посао, са почетном платом од 25.000 динара, која ми је у том
тренутку звучала и више него одлично.
Први месец ми је прошао најбрже, учио сам посао, добијао прилике на кашичицу и није ми сметало што ме колеге
шаљу по ручак и кафу, што остајем по пар сати дуже на послу.
Међутим, онда је почео други месец. Прави посао се смањивао, а обавезе око баналних ствари повећавале. Момак који
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ме је дочекао првог дана одједном је постао ‚затрпан послом‘,
иако се више шеткао по компанији него што је радио. Међутим, био сам одлучан да издржим.
Трећи месец. Још само 30 дана и ту сам. Радио сам све
што ми је било речено и није било разлога да не добијем посао. Склопио сам неколико пријатељстава са момцима за које
сам највише посла обављао и који су ме највише хвалили.

Како се месец приближавао крају, био сам све сигурнији да
је посао мој. Међутим, последњег дана праксе ниоткуда се
појавио младић који ме је дочекао! Позвао ме је у канцеларију и љубазно саопштио да нисам задовољио услове и да,
нажалост, нећу добити посао.
Наредних неколико дана су били међу најтежима у мом
животу, а онда сам одлучио да ћу сада из ината пронаћи посао у још бољој фирми. Отишао сам у центар Београда, покуцао на врата једне фирме и портиру љубазно саопштио да
бих волео да се видим са једним од надлежних око праксе.
Сачекао ме је углађени господин, који ми је саопштио да не
може ништа да ми обећа, али да сам више него добродошао
да се опробам на пракси.
Иако сам првог дана очекивао да ћу поново да носим
кафе и ручкове колегама, дочекала ме је потпуно другачија
слика. Одмах су ми доделили рачунар и упутили ме у посао.
Девојка мојих година је седела поред мене и у сваком тренутку била спремна да ми објасни и помогне око свега што ме
занима и што не знам. Прва седмица ми је пролетела и за тих
седам дана сам научио колико у три месеца на претходној
позицији. Недељу дана касније, пришао ми је господин кога
сам упознао првог дана и позвао ме у канцеларију. Нисам био
сигуран шта да очекујем, а он ме је са осмехом упитао: ‚Да ли
би волео да радиш за нас?‘ Једва изустих да би ми било драго.
Иако сам био уплашен да ћу запустити факултет због
посла, они су били и више него поштени, па су ме буквално
терали на свако предавање, испит и колоквијум, а за дипломирање сам добио малу, али емотивну журку.
Тренутно терам трећу годину на овом радном месту, а за
све младе колеге имам савет: Пазите како бирате и обратите
пажњу на људе око себе! Дуже од два месеца немојте да остајете на пракси, уколико видите да нико не жели да ради са
вама. Не губите наду и истрајте!“
Извор: 24 сата
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

У ОВОМ БРОЈУ

312
СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка,
64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 Уредбе
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр.
41/07-пречишћен текст и 109/09), Канцеларија за Косово и Метохију оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Канцеларија за
Косово и Метохију, Београд, Булевар Михаила Пупина 2
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове подршке у процесу
имплементације споразума, у звању саветник,
под редним бројем 33 у Правилнику, у Сектору
за имплементацију споразума и подршку
официру за везу при мисији Европске уније у
Приштини
1 државни службеник

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државним службеницима, познавање делокруга Канцеларије за КиМ,
познавање Бриселског споразума, провераваће се усменим путем
(разговор); вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - писмено, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за место за подршку стручним
и оперативним пословима у процесу, у звању
млађи саветник, под редним бројем 34 у
Правилнику, у Сектору за имплементацију
споразума и подршку официру за везу при
мисији Европске уније у Приштини
1 државни службеник

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и једна година радног искуства у струци
или најмање 5 година радног стажа у државним органима.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државним службеницима, познавање делокруга Канцеларије за КиМ,

10

| Број 609 | 18.02.2015.

познавање Бриселског споразума, провераваће се усменим путем
(разговор); вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности – писмено, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.

3. Радно место за информатичке послове,
у звању саветник, под редним бројем 69 у
Правилнику, у Сектору за опште послове
1 државни службеник

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и радно искуство у струци од
најмање три године.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање информатичких
послова провераваће се на основу навода из пријаве и усменим
путем, познавање делокруга Канцеларије за КиМ провераваће се
усменим путем (разговор); вештине аналитичког резоновања и
логичког закључивања, организационих способности - писмено,
путем стандардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Булевар Михаила Пупина 2.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за Косово
и Метохију, Булевар Михаила Пупина 2, 11000 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лице које је задужено за давање обавештења: мр Ивица
Лазовић, број телефона: 011/3117-174.
Услови за рад на радним местима: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту;
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашена радна места провера оспособљености, знања
и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у периоду почев од 02. марта 2015. године, са почетком у 09,00 часова,
у Београду, у просторијама Службе за управљање кадровима,
Булевар Михаила Пупина 2, сала бр. 269 и Канцеларије за Косово
и Метохију, Булевар Михаила Пупина 2, о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени телефонским путем, на бројеве телефона које су доставили у својим пријавама.
Напомене: Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу
подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном
испиту. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге
рођених подноси решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе
појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа. Пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази у оригиналу или у фотокопији овереној у општини, суду или од јавног бележника, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на веб-страници Канцеларије за Косово и
Метохију: www.kim.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

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

Грађевински инспектор

за рад у Одељењу за инспекцијске послове, у
Грађевинском инспекторату, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства, односно
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: висока стручна спрема - грађевински или архитектонски факултет, 5 година радног стажа; положен стручни испит;
познавање рада на рачунару. Кандидат треба да испуњава и
опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин РС; да је пунолетан; да има
општу здравствену способност; да се у моменту оглашавања
слободног радног места против њега не води поступак пред
истражним органима; да у моменту оглашавања слободног радног места није осуђиван за кривична дела на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Неопходно је да кандидат за обављање послова инспекцијског надзора у
оквиру послова наведеног радног места испуњава услов у погледу радног искуства прописан важећим Законом о планирању и
изградњи. Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: пријава са
биографијом, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, диплома којом се потврђује стручна спрема, фотокопија
радне књижице и друга документација у прилог доказивања стеченог радног искуства потребног за обављање послова оглашеног радног места, доказ о положеном стручном испиту за рад у
државним органима, сертификат о познавању рада на рачунару,
уверење о здравственој способности, уверење надлежног суда да
против кандидата није покренут истражни поступак и уверење
надлежног органа управе да кандидат није осуђиван за кривична
дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу, све у оригиналу или у овереним фотокопијама.
Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа подносе се у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на
адресу: Управа Градске општине Вождовац, Одељење за општу
управу, Београд, Устаничка 53 или непосредно на писарници
Управе општине, Београд, Устаничка 53. Пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази (оригинали или оверене фотокопије), као и неблаговремене, неразумљиве и недопуштене пријаве, неће се разматрати и биће одбачене. Сви изрази, појмови,
именице, прилози и глаголи у овом огласу који су употребљени у
мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског
пола.

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

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „САВА ИЛИЋ“
34300 Аранђеловац, Краља Петра I 2а
тел. 034/720-274

Приправник - за послове водитеља случаја
у Служби за заштиту одраслих и старих у
општини Аранђеловац

у Центру за социјални рад „Сава Илић“ у Аранђеловцу,
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области политичких наука, смер за социјалну политику и социјални рад, на
студијама другог степена (дипломске академске студије, мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; држављанство Републике Србије и уверење о општој здравственој способности за
заснивање радног односа. Уз пријаву на оглас кандидати треба
да доставе следећу документацију: уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, диплому
о стеченом високом образовању и лекарско уверење о здравственој способности (не старије од 6 месеци). Сви поднети докази
морају бити у оригиналу или фотокопије оверене од надлежног
органа. Пријаве се подносе Центру за социјални рад „Сава Илић“
у Аранђеловцу, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана.

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

Послови припреме буџета и праћење
јавног дуга

на одређено време до годину дана, због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена, односно у трајању до три године, положен стручни испит и
најмање 1 година радног искуства на одговарајућим пословима.
Кандидат треба да испуњава услове из чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 46/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05), да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан и да има општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Уз пријаву на оглас приложити: оверен препис или оригинал
дипломе о стеченој школској спреми, као и доказe о испуњавању општих услова за рад у државним органима: уверење о
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, уверење
основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични
поступак за дела која се гоне по службеној дужности, доказ да
кандидати нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Изабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа приложи
доказ да има општу здравствену способност. Пријаве и потребна
документа предвиђена законом доставити у року од 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ РАЖАЊ

37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33

4. Услови потребни за заснивање радног односа: образовање стечено у средњој школи, радни стаж у струци од најмање
три године на административним пословима, положен државни
стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару
(ECDL START) и пробни рад од три месеца.

Послови у Канцеларији за младе

5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси директор.

на одређено време од 4 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен правни факултет и
1 година радног искуства.

Послови буџетског рачуноводства и
извештавања
на одређено време од 4 месеца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме и 1 година радног искуства.

Послови заштите животне средине генерисање комуналног чврстог отпада

са 50% радног времена, на одређено време од 4 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, хемијски техничар и 1 година
радног искуства.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење да се против лица не води кривични
поступак, лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на огласној табли. Пријаве са доказима о испуњености услова из огласа подносе се на адресу: Општинска управа Општине Ражањ, Трг Светог Саве 33, 37215 Ражањ. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

НОВИ СА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98-др. закон,
49/99-др. закон, 34/01-др. закон, 39/02, 49/05-одлука УСРС,
79/05-др. закон, 81/05-испр. др. закона и 83/05-испр. др. Закона,
23/13-одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06, 3/13
и 34/2014), Служба за управљање људским ресурсима објављује
ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
1. Орган у коме се радно место попуњава: Управа за заједничке послове покрајинских органа
2. Радно место које се попуњава:

Виши референт - архивар
на неодређено време
1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља помоћно-техничке
и друге административне послове у вези са техничком припремом архивске грађе, врши пријем архивске грађе из писарнице,
са ограниченим бројем једноставних сличних задатака у којима
се примењују једноставне и прецизно утврђене методе рада и
поступци, одговоран је за правилну примену утврђених метода
рада и поступака, а самосталност у раду је ограничена повременим надзором руководиоца, као и друге послове по налогу
помоћника директора и начелника одељења и шефа одсека.
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6. Meсто рада: Нови Сад.
7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење
пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
када оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 19.
фебруара 2015. године, а истиче 26. фебруара 2015. године.
8. Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за заједничке
послове покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, 21000
Нови Сад.
9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу:
Бојана Мишковић, виши стручни сарадник за радне односе, број
телефона: 021/4874-843.
10. Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је
потребно навести тачну адресу становања и контакт телефон;
CV - радна биографија; уверењe о држављанству (не старије од
шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне
карте; уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу; доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе); уверење о положеном
државном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија);
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може
утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж); потврда о оспособљености за рад на рачунару
(ECDL START); оверена фотокопија радне књижице.
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави
лекарско уверење о општој здравственој способности, не старије
од 6 месеци.
11. Датум оглашавања: 18. фебруар 2015. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној табли Покрајинске владе, на огласној табли Управе за заједничке послове покрајинских
органа и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98-др. закон,
49/99-др. закон, 34/01-др. закон, 39/02, 49/05-одлука УСРС,
79/05-др. закон, 81/05-испр. др. закона и 83/05-испр. др. Закона,
23/13-одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06, 3/13
и 34/2014), Служба за управљање људским ресурсима објављује
ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
1. Орган у коме се радно место попуњава: Управа за заједничке послове покрајинских органа
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2. Радно место које се попуњава:

Виши референт - технички секретар

на одређено време због повећаног обима посла,
најдуже 24 месеца
1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља техничке и друге
рутинске послове са ограниченим бројем једноставних сличних
задатака, уз примену једноставних и прецизно утврђених метода рада и поступака; обавља административне и дактилографске послове мањег обима и припрема мање сложене дописе за
потребе директора; обавља административно-техничке послове
у вези са комуникацијом директора и помоћника директора са
другим органима, установама и организацијама; обавља административно-техничке послове у вези са припремом и одржавањем састанака директора и помоћника директора; обавља
административно-техничке послове у вези са службеним посетама директора у земљи; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. Одговоран за правилну примену утврђених
метода рада и поступака, а самосталност у раду ограничена је
повременим надзором непосредног руководиоца.
4. Услови потребни за заснивање радног односа: образовање стечено у средњој школи, радни стаж у струци од најмање
три године, положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) и пробни рад од
три месеца.
5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси директор.
6. Meсто рада: Нови Сад.
7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење
пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
када оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 19.
фебруара 2015. године, а истиче 26. фебруара 2015. године.
8. Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за заједничке
послове покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, 21000
Нови Сад.
9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу:
Бојана Мишковић, виши стручни сарадник за радне односе, број
телефона: 021/4874-843.
10. Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је
потребно навести тачну адресу становања и контакт телефон;
CV - радна биографија; уверењe о држављанству (не старије од
шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне
карте; уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу; доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе); уверење о положеном
државном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија);
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може
утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж); потврда о оспособљености за рад на рачунару
(ECDL START); оверена фотокопија радне књижице.
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави
лекарско уверење о општој здравственој способности, не старије
од 6 месеци.
11. Датум оглашавања: 18. фебруар 2015. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној табли Покрајинске владе, на огласној табли Управе за заједничке послове покрајинских
органа и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.
Бесплатна публикација о запошљавању

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98-др. закон,
49/99-др. закон, 34/01-др. закон, 39/02, 49/05-одлука УСРС,
79/05-др. закон, 81/05-испр. др. закона и 83/05-испр. др. Закона,
23/13-одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06, 3/13
и 34/2014), Служба за управљање људским ресурсима објављује
ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
1. Орган у коме се радно место попуњава: Управа за заједничке послове покрајинских органа.
2. Радно место које се попуњава:

Виши референт за послове обезбеђења

на одређено време због повећаног обима посла,
најдуже 24 месеца
1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља помоћно-техничке и
рутинске послове, послове физичког и техничког обезбеђења у
згради Скупштине и Владе АП Војводине, односно објектима АП
Војводине, са ограниченим бројем једноставних сличних задатака у којима се примењују једноставне и прецизно утврђене методе рада и поступци, одговаран је за правилну примену утврђених
метода рада и поступака, а самосталност у раду је ограничена
повременим надзором руководиоца и обавља друге послове по
налогу помоћника директора и начелника одељења и координатора.
4. Услови потребни за заснивање радног односа: образовање стечено у средњој школи, радни стаж у струци од најмање
три године, положен државни стручни испит, положен специјалистички курс, основни ниво оспособљености за рад на рачунару
(ECDL START) и пробни рад од три месеца.
Посебан услов: доказ о испуњавању услова за ношење оружја.
5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси директор.
6. Meсто рада: Нови Сад.
7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење
пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
када оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 19.
фебруара 2015. године, а истиче 26. фебруара 2015. године.
8. Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за заједничке
послове покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, 21000
Нови Сад.
9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу:
Бојана Мишковић, виши стручни сарадник за радне односе, број
телефона: 021/4874-843.
10. Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је
потребно навести тачну адресу становања и контакт телефон;
CV - радна биографија; уверењe о држављанству (не старије од
шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне
карте; уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
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у државном органу; доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе); уверење о положеном
државном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија);
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може
утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж); потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL START); оверена фотокопија радне књижице; доказ о
испуњавању услова за ношење оружја; доказ о завршеном курсу
за обезбеђење лица и објеката, познавање прописа и безбедно
руковање оружја од стране референтне установе.
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави
лекарско уверење о општој здравственој способности, не старије
од 6 месеци.
11. Датум оглашавања: 18. фебруар 2015. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној табли Покрајинске владе, на огласној табли Управе за заједничке послове покрајинских
органа и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98-др. закон,
49/99-др. закон, 34/01-др. закон, 39/02, 49/05-одлука УСРС,
79/05-др. закон, 81/05-испр. др. закона и 83/05-испр. др. Закона,
23/13-одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06, 3/13
и 34/2014), Служба за управљање људским ресурсима објављује
ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
1. Орган у коме се радно место попуњава: Управа за заједничке послове покрајинских органа
2. Радно место које се попуњава:

Перач моторног возила

на одређено време због повећаног обима посла,
најдуже 24 месеца
1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља послове прања
спољашности возила, чишћење и усисавање унутрашњости
возила, доливања течности за прање ветробранског стакла, одржава опрему за прање, обавља и друге послове по налогу помоћника директора и начелника одељења.
4. Услови потребни за заснивање радног односа: основно
образовање и пробни рад од три месеца.
5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси директор.
6. Meсто рада: Нови Сад.
7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење
пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
када оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 19.
фебруара 2015. године, а истиче 26. фебруара 2015. године.
8. Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за заједничке
послове покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, 21000
Нови Сад.
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9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу:
Бојана Мишковић, виши стручни сарадник за радне односе, број
телефона: 021/4874-843.
10. Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је
потребно навести тачну адресу становања и контакт телефон;
CV - радна биографија; уверењe о држављанству (не старије од
шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне
карте; уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу; доказ о завршеној основној школи (оригинал
или оверена фотокопија дипломе); фотокопија радне књижице.
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави
лекарско уверење о општој здравственој способности, не старије
од 6 месеци.
11. Датум оглашавања: 18. фебруар 2015. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној табли Покрајинске владе, на огласној табли Управе за заједничке послове покрајинских
органа и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98-др. закон,
49/99-др. закон, 34/01-др. закон, 39/02, 49/05-одлука УСРС,
79/05-др. закон, 81/05-испр. др. закона и 83/05-испр. др. Закона,
23/13-одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06, 3/13
и 34/2014), Служба за управљање људским ресурсима објављује
ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
1. Орган у коме се радно место попуњава: Управа за заједничке послове покрајинских органа.
2. Радно место које се попуњава:

Кафе-кувар

на одређено време због повећаног обима посла,
најдуже 24 месеца
1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља послове пружања
угоститељских услуга, припрема топле напитке и безалкохолна пића за послужење, пере посуђе и одржава чистоћу радне
просторије, као и друге послове по налогу помоћника директора,
начелника одељења и шефа одсека.
4. Услови потребни за заснивање радног односа: основно
образовање и пробни рад од три месеца.
5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси директор.
6. Meсто рада: Нови Сад.
7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење
пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
када оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 19.
фебруара 2015. године, а истиче 26. фебруара 2015. године.
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8. Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за заједничке
послове покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, 21000
Нови Сад.
9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу:
Бојана Мишковић, виши стручни сарадник за радне односе, број
телефона: 021/4874-843.
10. Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је
потребно навести тачну адресу становања и контакт телефон;
CV - радна биографија; уверењe о држављанству (не старије од
шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне
карте; уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу; доказ о завршеној основној школи (оригинал
или оверена фотокопија дипломе); фотокопија радне књижице.
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави
лекарско уверење о општој здравственој способности, не старије
од 6 месеци.
11. Датум оглашавања: 18. фебруар 2015. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној табли Покрајинске владе, на огласној табли Управе за заједничке послове покрајинских
органа и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.

ОПШТИНСКА УПРАВА
21240 Тител, Главна 1
тел. 021/860-165

Послови достављања поште

на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог

УСЛОВИ: завршена основна школа и најмање 1 година радног
искуства. Поред доказа о испуњености посебних услова, кандидати су дужни да уз пријаву на оглас доставе доказе о испуњавању општих услова прописаних чл. 6 Закона о радним односима
у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91,
44/98-др. закон, 49/99-др. закон, 34/2001-др. закон, 39/2002,
49/2005-одлука УСРС, 79/2005-др. закон, 81/2005-испр. др. закона, 83/2005-испр. др. закона и 23/2013-одлука УС): да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има прописану стручну
спрему, да има општу здравствену способност, да није осуђиван
за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање
послова у државним органима. Уз пријаву кандидат треба да достави: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
(да није старије од 6 месеци), диплому о завршеној школи, радну
књижицу - доказ о радном искуству, уверење 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 органу локалне самоуправе, лекарско уверење (да није
старије од 6 месеци). Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова достављају се у оригиналу или
у овереној фотокопији. Пријаве и доказе о испуњености услова
огласа кандидати могу доставити лично или поштом - препорученом пошиљком, на адресу: Општина Тител - Општинска управа
Тител, Тител, Главна 1, са назнаком: „Пријава на оглас“. Рок за
пријављивање је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Контакт телефон за
додатне информације: 021/860-165.

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
Бесплатна публикација о запошљавању

ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

21220 Бечеј, Трг ослобођења 2

Начелник Општинске управе Бечеј
на период од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа: да је лице
држављанин Републике Србије; да је пунолетно; да има општу
здравствену способност; да има прописану стручну спрему; 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. Посебни услови за
заснивање радног односа: завршен правни факултет; најмање 5
година радног искуства у струци; положен испит за рад у органима државне управе. Уз пријаву приложити следећу документацију, у оригиналу или у овереној фотокопији: радну биографију;
очитану личну карту или оверену копију личне карте; уверење
о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених - издат на обрасцу сходно Закону о матичним
књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 145/2014); уверење
о здравственој способности (доставља се накнадно по доношењу
одлуке о избору кандидата); диплому о завршеном правном
факултету; уверење суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије од шест месеци);
уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу (не старије од шест месеци); доказ о радном
искуству у струци и уверење о положеном испиту за рад у органима државне управе. Кандидати са положеним правосудним
испитом уместо доказа о положеном испиту за рад у органима
државне управе, подносе доказ о положеном правосудном испиту. Пријаву са потребном документацијом доставити у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији “Послови” и објаве на
сајту Општине Бечеј: www.becej.rs на адресу: Општина Бечеј, Трг
ослобођења 2, 21220 Бечеј, са назнаком: “За оглас за начелника
Општинске управе Општине Бечеј”, поштом или лично у Општински услужни центар, канцеларија бр. 7, шалтер бр. 2 Општинске управе Општине Бечеј. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

Посао се не чека,
посао се тражи
18.02.2015. | Број 609 |
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ПИРОТ
ОПШТИНА ПИРОТ
ОПШТИНСКА УПРАВА

18300 Пирот, Српских владара 82

зовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, положен посебан стручни испит за матичара, положен државни стручни испит и најмање 1 година радног
искуства.

Послови признавања додатних права из
области дечије заштите

Послови месне канцеларије - матичар матичног
подручја Нишор

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне студије), односно
на основним студијама у трајању до три године (VI/1 степен стручне спреме), правне, економске, социјалне или просветне струке
и најмање 3 године радног искуства и положен државни стручни
испит.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме стечен на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, положен државни стручни испит и најмање 1
година радног искуства.

за рад у Одељењу за ванпривреду, на одређено време
до 24 месеца, због повећаног обима посла

Послови рачуноводства индиректних корисника
и установа образовања, спорта, рекреације и
социјалне заштите
за рад у Одељењу за привреду и финансије, на
одређено време до 24 месеца, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 4 године (IV степен
стручне спреме), економског или друштвеног смера, најмање 3
године радног искуства и положен државни стручни испит.

Послови додатка на децу

за рад у Одељењу за ванпривреду, на одређено време
до 24 месеца, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године (VII/1
степен стручне спреме), правне, економске, социјалне или просветне струке и најмање 3 године радног искуства и положен
државни стручни испит.

Послови пореског књиговодства, извештавања
и наплате
за рад у Одељењу за привреду и финансије, на
одређено време до 24 месеца, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању до три године (VI/1 степен
стручне спреме), економске или правне струке, најмање 3 године
радног искуства и положен државни стручни испит.

Послови финансирања установа у области
образовања

за рад у Одељењу за привреду и финансије, на
одређено време до 24 месеца, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године (VII/1
степен стручне спреме), економске струке и најмање 1 година
радног искуства и положен државни стручни испит.

Послови месне канцеларије - матичар матичног
подручја Расница
за рад у Одељењу за општу управу, на одређено време
до 24 месеца, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечен на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), у обра-
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за рад у Одељењу за општу управу, на одређено време
до 24 месеца, због повећаног обима посла

Нормативно-правни послови

за рад у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне
послове, грађевинарство и инспекцијске послове, на
одређено време до 24 месеца, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године (VII/1
степен стручне спреме), правне струке - правни факултет, најмање 5 година радног искуства и положен државни стручни
испит.

Имовинско-правни послови

за рад у Одељењу за привреду и финансије, на
одређено време до 24 месеца, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године (VII/1
степен стручне спреме), правне струке и најмање 1 година радног искуства.

Послови издавања докумената наручених
електронским путем

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

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године (VII/1
степен стручне спреме), друштвеног или природно-техничког
смера, положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства.

Управно-правни послови додатка на децу

за рад у Одељењу за ванпривреду, на одређено време
до 24 месеца, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне студије), односно
на основним студијама у трајању до три године (VI/1 степен стручне спреме), правне, економске, социјалне или просветне струке
и најмање 3 године радног искуства.
ОСТАЛО: Лице које се пријављује на оглас, поред доказа о
испуњавању услова наведених у огласу, потребно је да поднесе
доказе да испуњава услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом
подносе се следећа документа, у оригиналу или у фотокопији
овереној у суду или општини или од јавног бележника: диплома којом се потврђује стручна спрема, доказ о радном искуству,
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радна књижица, уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (издат
на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о општој
здравственој способности (не старије од шест месеци), уверење
полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу (издато након објављивања огласа), уверење
о положеном државном стручном испиту или посебном стручном
испиту за матичара (за радна места где је као услов предвиђен
положен државни стручни испит или посебан стручни испит за
матичара). Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које
нису приложени потребни докази неће се узети у разматрање.
Пријаве се могу слати на адресу: Општинска управа Општине
Пирот - начелнику Општинске управе, Српских владара 82 или
непосредно предати на шалтеру бр. 1 у Услужном центру, Српских владара 82.

ОПШТИНА ПИРОТ
ОПШТИНСКА УПРАВА

органу (издато након објављивања огласа), уверење о положеном државном стручном испиту (за радна места где је као услов
предвиђен положен државни стручни испит). Рок за достављање
пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени потребни
докази неће се узети у разматрање. Пријаве се могу слати на
адресу: Општинска управа Општине Пирот - начелнику Општинске управе, Српских владара 82 или непосредно предати на шалтеру бр. 1 у Услужном центру, Српских владара 82.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Стручни сарадник за послове информисања и
поступање по захтевима за информације од
јавног значаја
на одређено време од 6 месеци

18300 Пирот, Српских владара 82

УСЛОВИ: висока стручна спрема друштвеног смера (VII степен
стручне спреме), 1 година радног искуства у струци, познавање
енглеског језика.

Послови на развојним пројектима и
инвестицијама

на одређено време од 6 месеци

за рад у Одељењу за привреду и финансије, на
одређено време до 4 месеца, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године (VII/1
степен стручне спреме), економске струке, најмање 1 година радног искуства и положен државни стручни испит.

Послови исте помоћних евиденција буџета
материјалног књиговодства

за рад у Одељењу за привреду и финансије, на
одређено време до 4 месеца, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне
академске студије, основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању до три године (VI/1 степен стручне спреме), економске струке и најмање 1 година радног искуства.

Послови обрачуна зарада

за рад у Одељењу за привреду и финансије, на
одређено време до 4 месеца, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне студије), односно
на основним студијама у трајању до три године (VI/1 степен стручне спреме), економске струке, најмање 1 година радног искуства
и положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Лице које се пријављује на оглас поред доказа о
испуњавању услова наведених у огласу потребно је да поднесе
доказе да испуњава услове прописане чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа, у оригиналу или у фотокопији овереној у суду, општини или од јавног бележника: диплома којом се
потврђује стручна спрема, доказ о радном искуству, радна књижица, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на новом
обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о општој здравственој
способности (не старије од шест месеци), уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
Бесплатна публикација о запошљавању

Возач

УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен стручне спреме),
положен возачки испит најмање „Б“ категорије, 1 година радног
искуства у струци.

Административни послови, виши референт
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен стручне спреме), 1
година радног искуства у струци.

Послови пореске евиденције, стручни сарадник
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема друштвеног смера (VII степен
стручне спреме), 3 године радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: доказ да је лице
држављанин Републике Србије - уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте (све
странице), да има прописану стручну спрему (оверена фотокопија дипломе), доказ да има прописано радно искуство (оверена фотокопија радне књижице), уверење о општој здравственој
способности (лекарско уверење), уверење да се не води истрага, нити се спроводе истражне радње, нити се води кривични
поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан, 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. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на
оглас са потребном документацијом слати на адресу: Општинска
управа, Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ЖАГУБИЦА

12320 Жагубица, Трг ослобођења 1

Послови буџета

на одређено време због повећаног обима посла, до
31.05.2015. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичке науке - економске
науке или на факултетима друштвеног смера - дипломирани економиста по прописима који су важили до ступања на снагу Закона
о високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер, 1 година радног искуства, положен стручни
испит за рад у органима државне управе.

Послови економског развоја

на одређено време због повећаног обима посла, до
31.05.2015. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука или на
факултетима друштвеног смера, по прописима који су важили до
ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер, 1 година радног
искуства.

Послови пријема поднесака и овере потписа,
преписа и рукописа

ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ

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

Радник за послове комуналне инспекције
1, послови еколошке инспекције и послови
издавања дозвола за експлоатацију одређених
природних ресурса
на одређено време до годину дана, због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: Посебни услови: висока стручна спрема - VI степен,
3 године 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. Пријаве
слати на наведену адресу, у року од осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
О исходу огласа кандидати ће бити писмено обавештени.

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

на одређено време због повећаног обима посла, до
31.05.2015. године

Расписује оглас за пријем у радни однос на одређено
време до 30.06.2015. године:

УСЛОВИ: средња стручна спрема - економског, правног смера
или сарадник у природним наукама, познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства.

Извршилац за административне послове

Послови архиве и архивског депоа

на одређено време због повећаног обима посла, до
31.05.2015. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема - економског, правног или другог смера, познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства.

Возач

на одређено време због повећаног обима посла, до
31.05.2015. године

УСЛОВИ: КВ возач, са знањем аутомеханике, положен возачки
испит „Б” категорије, 1 година радног искуства у управљању путничким возилом.
ОСТАЛО: Поред доказа о испуњавању посебних услова, кандидати су дужни да уз пријаву на оглас доставе доказе и о испуњавању општих услова из члана 6 Закона о радним односима у
државним органима: да су држављани Републике Србије, да су
пунолетни, да имају општу здравствену способност, да имају прописану стручну спрему, да нису осуђивани за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу, да испуњавају и друге услове утврђене законом. Уз
пријаву на оглас доставити: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе, уверење
суда да кандидат није под истрагом, односно да није осуђиван и
лекарско уверење, за радно место под редним бројем 5 и оверену
фотокопију возачке дозволе. Пријаве са доказима о испуњавању
услова доставити на адресу: Општинска управа Општине Жагубица, 12320 Жагубица, Трг ослобођења 1, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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2 извршиоца

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

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

Достављач
2 извршиоца

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Извршилац за послове развоја и привреде
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена у
области економских, природно-математичких или техничко-технолошких наука (основне академске, односно струковне студије у трајању од три године), односно на студијама у трајању
до три године - више образовање - економиста, економиста за
туризам или електроинжењер, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат
треба да испуњава и опште услове: држављанство Републике
Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу.
18.02.2015. | Број 609 |
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Извршилац за израду пројеката и послове
развоја

Извршилац за пружање стручне помоћи
пољопривредницима

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

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

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

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

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

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

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

Извршилац за послове развоја пољопривреде
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовном-научном
пољу економских или техничко-технолошких наука на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - дипломирани економиста, дипломирани инжењер
пољопривреде, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да
испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије, да је
пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу.
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Извршилац за административне послове заменик матичара
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама, у трајању од три године,
положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за
обављање послова матичара, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат
треба да испуњава и опште услове: држављанство Републике
Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу.
ОСТАЛО: Уз пријаву о испуњавању услова огласа, кандидат треба
да достави и следеће доказе: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, диплому о стручној спреми, уверење
надлежног суда да није осуђиван за наведено кривично дело,
лекарско уверење о здравственој способности доставља се након
доношења одлуке о избору кандидата. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Пријаве на оглас доставити на адресу: Општинска управа Општине Шид, Карађорђева 2, Шид.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК

22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Оглас објављен 04. фебруара 2015. године у публикацији „Послови“, мења се за радна места: руководилац
Одељења за финансије; извршилац за послове месних
заједница; технички секретар председника општине;
возач у Кабинету председника општине; извршилац за
пољопривреду; извршилац за послове скупштине и шеф
Одсека за локални економски развој, у делу који се односи на врсту радног односа, тако што уместо: на одређено
време до 31.12.2015. године, треба да стоји: на одређено
време до 30. јуна 2015. године.

СУБОТИЦА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

Руководилац Одсека за општу управу
УСЛОВИ: Посебни услови: стечено високо образовање из области
правних наука на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, са најмање две године радног искуства у струци. Потребно је знање језика националних
мањина који су у службеној употреби у граду - висок ниво знања,
познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидати за заснивање радног односа на горенаведеном радном месту треба да испуњавају
и следеће услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да су држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају општу здравствену способност, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Документацију којом се
доказује испуњеност услова из огласа кандидати подносе у оригиналу или оверене фотокопије или ће се у противном сматрати да им је пријава непотпуна. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању свих
горенаведених услова за заснивање радног односа, заинтересовани кандидати подносе поштом, на адресу Градска управа СубоБесплатна публикација о запошљавању

тица - пријава на оглас, Трг слободе 1 или лично у Градски услужни центар Града Суботице, приземље, Трг слободе 1. Непотпуне
и неблаговремено поднете пријаве неће бити узете у обзир приликом одлучивања о избору кандидата.

ШАБАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
ОПШТИНСКА УПРАВА

15350 Богатић, Мике Витомировића 1

Оглас објављен 21.01.2015. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

УЖИЦЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
БАЈИНА БАШТА

31250 Бајина Башта, Ратка Тадића 2
тел. 031/869-423

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора Центра може бити именовано лице
(држављанин РС) које поред општих услова предвиђених законом испуњава и следеће посебне услове: да је стекло високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године и одговарајући академски, односно стручни
назив утврђен у области правних, економских, психичких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни
назив: дипломирани социјални радник; најмање 5 година радног
искуства у струци; да поседује организаторске способности; да
није осуђивано и да се против њега не води кривични поступак.
Кандидат за директора уз прописану конкурсну документацију
којом доказује да испуњава услове из претходног става подноси
програм рада за мандатни период за који се врши избор. Програм
рада разматра Управни одбор у поступку давања мишљења за
именовање директора.

ВАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ФИНАНСИЈСКЕ, ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Послови ликвидатора документације
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није под истрагом и кривично осуђивано. Посебни
услови: IV степен школске спреме, економског смера, положен
стручни испит за рад у органима државне управе, најмање једна
година радног искуства. Уз пријаву на оглас као доказ о испуњености услова кандидати подносе следећу документацију: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију радне књижице, уверење о положеном стручном
испиту, уверење да лице није осуђивано за кривична дела, уверење да се не води истрага за кривична дела, уверење о општој
здравственој способности и личну и радну биографију. Пријаве
са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти,
на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за
послове ликвидатора документације - пријава на оглас (име и
презиме) - не отварај“. Пријаве доставити поштом или лично, на
шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).
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Администрација и управа

Послови за економска питања у области јавних
набавки
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Општи услови: да је лице држављанин Републике
Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност,
да није под истрагом и кривично осуђивано. Посебни услови:
стечено високо образовање из научне области економске науке
(академски назив: дипломирани економиста, мастер економиста
или специјалиста економиста, струковни економиста) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајњу од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен стручни испит за рад у
органима државне управе, сертификат Управе за јавне набавке,
најмање једна година радног стажа. Уз пријаву на оглас као доказе о испуњености услова кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену фотокопију радне књижице, уверење о
положеном стручном испиту, уверење да лице није осуђивано
за кривична дела, уверење да се не води истрага за кривична
дела, уверење о општој здравственој способности, личну и радну биографију и сертификат Управе за јавне набавке. Пријаве
са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти
на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за
послове за економска питања у области јавних набавки - пријава
на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити поштом
или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за
локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

За послове финансирања органа града
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Општи услови: да је лице држављанин Републике
Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност,
да није под истрагом и кривично осуђивано. Посебни услови:
стечено високо образовање из научне области економске науке
(академски назив: дипломирани економиста, мастер економиста, специјалиста економиста или стручни назив: специјалиста
струковни економиста) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету;
положен стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног стажа. Уз пријаву на оглас, као доказ
испуњености услова, кандидати подносе следећу документацију:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверену фотокопију радне књижице, уверење о положеном
стручном испиту, уверење да лице није осуђивано за кривична
дела, уверење да се не води истрага за кривична дела, уверење
о општој здравственој способности и личну и радну биографију.
Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној
коверти на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за послове финансирања - пријава на оглас (име и презиме)
- не отварај“. Пријаве доставити поштом или лично, на шалтер
писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

стажа. Уз пријаву на оглас као доказ испуњености услова кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију радне књижице, уверење о положеном стручном испиту, уверење да
лице није осуђивано за кривична дела, уверење да се не води
истрага за кривична дела, уверење о општој здравственој способности и личну и радну биографију. Пријаве са комплетном
документацијом доставити у затвореној коверти на горенаведену
адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за послове инспектор
канцеларијске контроле - пријава на оглас (име и презиме) - не
отварај“. Пријаве доставити поштом или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове).

Грађевински инспектор

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Општи услови: да је лице држављанин Републике
Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност,
да није под истрагом и кривично осуђивано. Посебни услови:
дипломирани инжењер грађевинарства - мастер, односно дипломирани инжењер грађевинарства или дипломирани инжењер
архитектуре-мастер, односно дипломирани инжењер архитектуре; положен стручни испит за рад у органима државне управе,
положен стручни испит, са најмање три године радног искуства у
струци. Уз пријаву на оглас, као доказ испуњености услова, кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију радне књижице, уверење о положеном стручном испиту, уверење да
лице није осуђивано за кривична дела, уверење да се не води
истрага за кривична дела, уверење о општој здравственој способности, уверење о положеном стручном испиту и личну и радну биографију. Пријаве са комплетном документацијом доставити
у затвореној коверти на горенаведену адресу, са назнаком: „За
избор кандидата - за послове грађевински инспектор - пријава на
оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити поштом
или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за
локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

Инспектор канцеларијске контроле
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Општи услови: да је лице држављанин Републике
Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност,
да није под истрагом и кривично осуђивано; посебне услове: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен стручни испит
за рад у органима државне управе, најмање једна година радног
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Трговина и услуге
САВА ОСИГУРАЊЕ

32000 Чачак, Браће Глишића 5
е-mail: cacak@sava-оsiguranje.rs

Консултант у продаји неживотних осигурања
10 извршилаца

Опис посла консултанта продаје: остваривање задатог плана
продаје; израда и проширивање листе клијената; контактирање
клијената, заказивање и обављање продајних разговора; прикупљање потребне документације за закључивање уговора о
осигурању; израда полиса у систему; праћење наплате по продатим полисама.
Нудимо вам: рад у успешној компанији, тренинг, обуку и могућност свакодневног стицања нових знања и вештина; добру зараду са адекватним вредновањем резултата рада; позитивно радно
окружење; могућност личног и професионалног развоја.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, рад у МS Оffice програмима (Wоrd, Еxcel, Оutlook), пожељно искуство у продаји.
ОСТАЛО: САВА ОСИГУРАЊЕ је акционарско друштво за осигурање са седиштем у Београду. Компанија је у власништву Друштва за реосигурање „Позаваровалница Сава“ д.д. (Сава Ре) из
Љубљане, Република Словенија и припада САВА РЕ ГРУПИ. На
територији Србије заступљени смо у 22 града, у свим регионима.
Уколико сте заинтересовани да нам се придружите, CV са мотивационим писмом пошаљите редовном поштом на адресу: Сава
осигурање а.д.о., Браће Глишића 5, 32000 Чачак или на е-mail:
cacak@sava-оsiguranje.rs, са назнаком: „За конкурс-консултант_
назив града“. Рок за пријављивање је 28.02.2015. године.

„NWА COMPANY“ DОО

24000 Суботица, Светозара Милетића 6
тел. 063/212-244

Програмер

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме, било ког занимања, са
радним искуством на рачунару у следећим програмима: PHP, МY
SQL, Wordpress, Photoshop, Corel, познавање енглеског језика на
почетном нивоу. Заинтересовани кандидати могу биографије
слати на е-mail: job@neskwabart.com. За ближе информације звати на број телефона: 063/212-244.

DRA GROUP

24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 11/1
e-mail: оffice@dragroupw.com

Магационер - магацински радник

„СОПРО“ ДОО

24000 Суботица, Турзо Лајоша 55/1
тел. 063/510-343, e-mail: info@sopro.cо.rs

Продавац

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, било ког образовног профила, са радним искуством 12 месеци, возачка дозвола „Б“ категорије, знање оба језика средине - мађарски и српски. Заинтересовани кандидати могу да шаљу биграфије на горенаведени мејл.
Ближе информације могу се добити на број телефона: 063/510343.

„ДАМБ“ ДОО

11000 Београд, Кумодрашка 378
тел. 011/3098-626

Комерцијалиста

за рад у Београду и околини

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно искуство у раду са
фризерским салонима, возачка дозвола, комуникативност, тимски рад. Заинтересовани кандидати могу доставити CV на е-mail:
damb@sezampro.rs, www.damb.rs, у року од 10 дана.

ZTUR „INDEX VANESA“

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 107
тел. 069/700-666

Помоћни кувар - продавац
2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме у наведеном занимању, пробни рад 1 месец. Рок за пријављивање је 24.02.2015.
године.

“БИРОИНСПЕКТ” ДОО

21000 Нови Сад, Толстојева 50/24
тел. 063/8017-197
е-mail: biroinspekt@gmail.com

Лице за безбедност и здравље на раду
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању,
возачка дозвола “Б” категорије, рад на рачунару, положен стручни испит из безбедности и здравља на раду, предвиђен пробни
рад. Предност имају кандидати који поседују сопствено возило и
кандидати са радним искуством. Рок за пријављивање је 15 дана.

„ILLI COMPANY“ DОО

21000 Нови Сад, Ђорђа Зличића 22
е-mail: jagoda.maric@illicompany.rs

Помоћни пекар

на одређено време 1 месец

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, било ког образовног профила, са искуством на сличним пословима, возачка дозвола „Б“
категорије, енглески на почетном нивоу, радно искуство 12 месеци. Пожељно да је кандидат непушач због услова рада. Заинтересовани кандидати могу да шаљу биографије на горенаведени
мејл. Оглас је отворен до 28.02.2015. године.

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, помоћник пекара, радно искуство у прехрамбеној индустрији 6 месеци. Рок за пријављивање
је до 01.03.2015. године.

Национална служба
за запошљавање

„БЕОЗАШТИТА“
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ДОО
11000 Београд, Смедеревски пут 4Ф
тел. 011/2750-774
e-mail: beozastitabezbednost@yаhoo.com

Дипломирани инжењер за послове безбедности
и здравља на раду
на одређено време

Бесплатна публикација о запошљавању
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УСЛОВИ: возачка дозвола „Б“ категорије, основна инфоратичка
обука (Word, Windows, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), стручни испит из
безбедности и здравља на раду. Радно место се налази у улици
Далматинска 101. Пријаве слати поштом, мејлом и на број телефона: 011/2750-774.

БЗР „БЕЗБЕДНОСТ“ ДОО

11000 Београд, Далматинска 103/2
тел. 011/2752-933
е-mail: bzrbezbednost@оrion.rs

Дипломирани инжењер безбедности и здравља
на раду
УСЛОВИ: возачка дозвола „Б“ кaтегорије, основна информатичка обука (Word, Windows, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), стручни испит
из безбедности и здравља на раду. Радно место се налази на
Палилули. Пријаве слати поштом, мејлом и на број телефона:
011/2752-933.

TRACE GROUP HOLD PLC
ОГРАНАК БЕОГРАД

11000 Београд, Кнеза Милоша 9/V
е-mail: konkurstracebg@gmail.com

Главни књиговођа

за рад у Нишу, на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије, радно искуство
36 месеци, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel,
Еxplorer, Оutlook). Пријаве слати на горенаведени мејл. Рок за
пријављивање је до попуне радног места.

ИЗДАВАЧКА КУЋА „НОВА ШКОЛА“ ДОО
11000 Београд, Господар Јованова 22
тел. 069/8413-715
e-mail: direktor.prodaje@novaskola.com

Регионални менаџер продаје часописа,
уџбеника

на привременим и повременим пословима, постоји
могућност заснивања радног односа, пробни рад 3
месеца, за рад у Вршцу

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, просветне струке,
возачка дозвола „Б“ категорије, основна информатичка обука
(Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook). Кандидати треба да
познају процес презентације производа, да буду упорни и истрајни. Рад је теренски. Слање пријава врши се мејлом. Јављање
кандидата на број телефона: 069/8413-741, достављају се радне
биографије на увид. Лице за контакт: Мирјана Милорадовић. Рок
за пријављивање је 20.02.2015. године.

„ECOTIP TЕDЕX“ DOO

11080 Земун, Петра Кочића 6
тел. 065/8866-660
е-mail: posao@еcotip-tеdеx.rs

Шивач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, текстилне струке, искуство
од 2 године на пословима кројача и шивача. Заинтересовани кандидати могу контактирати Александру Јовић, на број телефона:
011/2450-976. Конкурс је отворен до попуне радног места.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ИЗДАВАЧКА КУЋА „НОВА ШКОЛА“ ДОО
11000 Београд, Господар Јованова 22
тел. 069/8413-715
e-mail: direktor.prodaje@novaskola.com

Регионални менаџер продаје
за рад у Панчеву
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, наставник резредне наставе, рад ван радног односа - привремени и повремени послови,
радно искуство је небитно. Посебна знања и вештине: возачка
дозвола ‚‘Б‘‘ категорије, основна информатичка обука (Windows,
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook). Услови рада: теренски, рад ван
просторија послодавца, 3 месеца пробни рад, постоји могућност
заснивања радног односа.
Напомена: Предност имају учитељи, јер продају књиге за ученике од I до IV разреда. Лице за контакт: Мирјана Милорадовић.
Директно упућивање кандидата према договореним терминима
за разговор. Јављање кандидата на број телефона: 069/8413715, e-mail: direktor.prodaje@novaskola.com, достављање радних
биографија на увид, психолошко тестирање кандидата.

„SISTEM FIRE PROTECTION SERVICES“ DОО
BEOGRAD
11000 Београд, Капетана Миодрага Милетића 2
тел. 011/393-33-45
e-mail: оffice@sistemfps.rs

Сарадник за брендирање
4 извршиоца

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

Сарадник за технички развој
2 извршиоца

Опис послова: прати процес опремања у складу са уговорима и
договореном динамиком радова; израђује попис основних средстава на објекту и комплетирање целокупне техничке документације везане за опрему малопродајних објеката; израђује план
финансирања и испоруке и монтаже опреме по фазама из уговорене динамике радова; учествује у примопредаји опреме и изради окончаних записника; ангажован на пословима отварања и
реновирања објеката.
УСЛОВИ: средња стручна спрема техничког усмерења; 2 године
радног искуства на сличним пословима, пожељно на опремању
малопродајних објеката; спремност за рад на терену; oсновни
ниво познавања енглеског језика; основни ниво коришћења МS
Оffice пакета; возачка дозвола „Б“ категорије.
ОСТАЛО: Пријаве се достављају електронски, на адресу: оffice@
sistemfps.rs, до 04.03.2015. године. Неопходно доставити: CV, пропратно писмо (неопходно навести износ очекиване зараде).
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

„NEOFYTON“ DОО

ЈКП „БЕЛОСАВАЦ“

21000 Нови Сад, Данила Киша 7а
тел. 064/6169-408
е-mail: anamarija.sabol@neofyton.com

Жагубица, Хомољска бб
тел. 063/1039-717

Сервисирање и одржавање индустријских
машина и опреме

за рад у Врбасу, на одређено време 2 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничар, радно
искуство 5 година, возачка дозвола „Б“ категорије, знање рада
на рачунару и енглеског језика. Оглас је отворен до 12.03.2015.
године.

Грађевинарство и индустрија
„ТЕХНОМЕХАНИКА“ ДОО
21203 Ветерник, Школска 8
тел. 063/1857-251
е-mail: tmsveternik@gmail.com

Стругар

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, пожељно радно искуство, пробни рад 1 месец. Рок за
пријављивање је до 09.03.2015. године.

„ТЕХНОМЕХАНИКА“ ДОО
21203 Ветерник, Школска 8
тел. 063/1857-251
е-mail: tmsveternik@gmail.com

Бравар

КВ тесар

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме (КВ радник), радно
искуство 3 године на наведеним пословима.

КВ зидар

за рад у Врбасу, на одређено време 2 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме (КВ радник), радно
искуство 3 године на наведеним пословима.

КВ водоинсталатер

за рад у Врбасу, на одређено време 2 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме (КВ радник), радно
искуство 3 године на наведеним пословима.

Руковалац једноставних грађевинских машина
за рад у Врбасу, на одређено време 2 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме (КВ радник), радно
искуство 3 године на наведеним пословима.
ОСТАЛО: Услови рада: теренски рад, рад на градилишту, израда
водовода и канализације, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Конкурс је отворен до попуне радних места. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона.

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, пожељно радно искуство, пробни рад 1 месец. Рок за
пријављивање је до 09.03.21015. године.

„ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН“ АД

21000 Нови Сад, Марка Миљанова 15
тел. 021/422-266
е-mail: bozidar.gazdic@elektroporcelan.com

Дипломирани инжењер машинства
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању.
Напомена: Обезбеђен превоз и исхрана. Оглас је отворен до
попуне радних места.

„NIKA GROUP“ DОО

11000 Београд, Гучевска бб
е-mail: оffice@nika-group.rs

Пројектант намештаја
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, шумарски факултет, 2
године радног искуства у пројектовању намештаја (израда радионичких цртежа), основна информатичка обука. Пријаве слати на
наведену мејл адресу. Оглас је отворен до 27.02.2015. године.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању
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Mедицина

Mедицина
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места, за рад у СР Немачкој:
Послодавац: „Schuetz und Partner Career Service“, Gaiеnhоfen

Асистент на пословима за здравствену негу

у болници, на Одељењу за интензивну негу, до
признавања дипломе у СР Немачкој, а после
признавања дипломе рад на пословима квалификованог
здравственог радника на Одељењу за интензивну негу

Место рада: Берлин, Дибург, Офенбах, Фрајбург, СР Немачка
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, медицински техничар, медицинска сестра - општи смер.

Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-070
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123

Посебна знања и вештине: положен стручни испит за медицинске раднике; обавезно знање немачког језика - Б1 ниво према
Европском референтном оквиру.

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити у
току разговора са послодавцем. О термину одржавања разговора
кандидати који уђу у ужи избор биће благовремено обавештени
путем мејла и телефона.

Радно искуство 6 месеци.

Рок трајања конкурса: 01.04.2015. године.

Врста радног односа: на одређено време до 12 месеци на пословима асистента за здравствену негу до нострификације дипломе,
уз могућност ангажовања на неодређено време на пословима
квалификованог здравственог радника након нострификације
дипломе.
ОСТАЛО:
- висина бруто зараде: 1900 евра (бруто) до признавања дипломе, а након нострификације 2300 евра (бруто);
- трошкове превоза од Србије до СР Немачке сноси послодавац;
- трошкове издавања радне дозволе сноси послодавац;
- трошкове издавања радне визе сноси изабрани кандидат.
Потребна документација:
- радна биографија/CV на немачком језику у Еуропас формату;
- диплома завршене школе - фотокопија (пожељно преведена на
немачки језик и оверена од стране судског тумача);
- уверење о положеном стручном испиту за медицинске раднике
- фотокопија (пожељно преведена на немачки језик и оверена од
стране судског тумача);
- сертификат о стеченом знању немачког језика, Б1 („Гете“ института, ОSD, DAF, TELC).
Наведена документа доставити на српском језику.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна
документа достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком: „За запошљавање радника у СР Немачкој - назив радног места за које конкуришу“. Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица
у Националној служби за запошљавање потребна документа
достављају поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са
назнаком: „За запошљавање радника у СР Немачкој“. Непотпуна
документација неће бити разматрана.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати
могу да се обрате:
- свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ
- Позивном центру НСЗ, на број: 0800/300-301 (позив бесплатан)
- миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 2407-730
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213
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ДОМ ЗДРАВЉА „ГАЏИН ХАН“

18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића 10

Доктор медицине

за рад на терену са лицима старијим од 65 година, на
одређено време до 31.12.2015. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, обављен лекарски стаж и положен стручни испит,
возачка дозвола „Б“ категорије. Уз пријаву доставити: доказ о
стручној спреми (фотокопија), извод из евиденције незапослених
лица НСЗ (на дан објављивања огласа или касније) и фотокопију
возачке дозволе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

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

НК радник (спремачица на одељењу)

на одређено време до повратка запослене са боловања

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

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. 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.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
Владимирци, Светог Саве 17
тел. 015/513-283
е-mail: dzvladcentar@open.telekom.rs

Доктор медицине - специјалиста гинекологије и
акушерства
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/2 степен, лекар специјалиста, радно искуство 24
месеца, положен стручни испит. Конкурс је отворен до попуне
радног места. Заинтересовани кандидати могу мејлом да доставе
радне биографије или да се јаве послодавцу телефоном. Лице за
контакт: Александар Иванковић.

„КРЕМЕНАЦ“ ДОО ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Белошевац бб

Доктор медицине - маркетинг и истраживање
Опис радног места: рад преко интернета у области медицинског
маркетинга и истраживања препарата.
УСЛОВИ: доктор медицине; радно искуство 36 месеци (уписано
у радну књижицу); положен стручни испит; возачка дозвола „Б“
категорије. Заинтресовани канидидати могу послати радне биографије на e-mail: kremenacva@gmail.com или се јавити послодавцу на број телефона: 064/6583-586. Рок за пријављивање је
26.02.2015. године.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580, 295-581

Виши дијететичар - нутрициониста за потребе
Одељења за припрему и дистрибуцију хране
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши дијететичар - нутрициониста, положен стручни испит, са најмање 6 месеци радног
искуства на пословима вишег дијететичара - нутриционисте у
здравственим установама. Приликом пријављивања на оглас
потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са
кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, доказ о радном искуству
на поменутим пословима (оверена фотокопија радне књижице).
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне
послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос за послове ______ (навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Спремачица за потребе Одељења за одржавање
хигијене
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ______
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

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

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ
НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

Виши физиотерапеут

на одређено време по основу замене привремено
одсутних радника
2 извршиоца

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

ДОМ ЗДРАВЉА “АЛИБУНАР”
26310 Алибунар, Трг слободе 8

Медицинска сестра

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, са пуним радним временом,
40 часова недељно

УСЛОВИ: завршена медицинска школа, положен приправнички
испит, да кандидат има лиценцу за рад, најмање три године радног искуства, да познаје организацију и рад у примарној здравственој заштити, рад на рачунару, да је држављанин Републике
Србије, извод из казнене евиденције да против њега није покренут кривични поступак за дела која га чине неподобним за посао
медицинске сестре и да није осуђен правноснажним судским
решењем, да има општу здравствену способност. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас
са кратком биографијом, фотокопију личне карте, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о здравственом стању, фотокопију дипломе о завршеној медицинској
школи, уверење о положеном приправничком испиту, радну књижицу и лекарско уверење за запослење. Опис послова утврђен
је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
послова Дома здравља “Алибунар”. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се
доказује испуњеност услова огласа (неоверене фотокопије), достављају се на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања. На разговор ће бити позвани
само кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршеном конкурсу предата
документа неће бити враћена кандидатима.

Стоматолошка сестра

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, са скраћеним радним временом,
37 часова недељно

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег или стоматолошког смера, да кандидат има положен приправнички
испит, да познаје организацију рада у стоматолошкој здравственој заштити, рад на рачунару, да је држављанин Републике Србије, извод из казнене евиденције да против њега није
покренут кривични поступак за дела која га чине неподобним
за посао стоматолошке сестре и да није осуђен правноснажним
судским решењем, да има општу здравствену способност. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву
на оглас са кратком биографијом, фотокопију личне карте, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење
о здравственом стању, фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи, уверење о положеном приправничком испиту,
радну књижицу и лекарско уверење за запослење. Опис послова
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утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља “Алибунар”. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима
се доказује испуњеност услова огласа (неоверене фотокопије),
достављају се на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. На разговор ће бити позвани
само кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршеном конкурсу предата
документа неће бити враћена кандидатима.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

пријављивање је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС. Захтев за заснивање радног односа, са назнаком: „За радно место (навести образовање) у служби (навести
службу)“, доставити поштом или личном доставом у писарници
Здравственог центра Врање, Ј. Ј. Лунге 1.

ДОМ ЗДРАВЉА „ТРГОВИШТЕ“

17525 Трговиште, Краља Петра I Карађорђевића 81
тел. 017/452-210

Директор

17500 Врање, Ј. Ј. Лунге 1

на мандатни период од 4 године

Медицинска сестра - техничар - трансфузиста

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом о
раду мора да испуњава и следеће услове: завршен медицински
или стоматолошки факултет, специјализација из гране медицине или стоматологије која је из делатности Дома здравља Трговиште, најмање пет година радног стажа у области здравствене
заштите или завршен економски или правни факултет, едукација
из области здравственог менаџмента, најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите. Докази: оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском или стоматолошком
факултету, оверена фотокопија дипломе о завршеној специјализацији из гране медицине која је из делатности Дома здравља
Трговиште, потврда о дужини радног стажа, потврда суда да се
против кандидата не води судски поступак за кривична дела против здравља људи, оверена фотокопија дипломе о завршеном
економском или правном факултету, оверена фотокпија дипломе о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента,
потврда о дужини радног стажа у области здравствене заштите.
Уз тражену документацију кандидати достављају и кратку биографију. Рок за подношење тражене документације је 15 дана од
дана објављивања.

за рад у Служби за снабдевање крвљу и крвним
продуктима, ОЈ Општа болница Врање Здравственог
центра Врање, на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог (неплаћено одсуство)

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа,
положен стручни испит и завршен курс из трансфузије крви. Уз
захтев за заснивање радног односа кандидати су у обавези да
приложе: CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипломе
о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу издату од надлежног органа или решење о упису у комору и уверење о положеном специјалистичком испиту медицинског техничара за рад
у трансфузији крви. Кандидати могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току
школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина
трајања школовања, итд.). О разговору са кандидатом обавезно
се сачињава записник. О избору кандидата одлучује в.д. директора Здравственог центра Врање. Директор претходно може прибавити мишљење руководиоца организационе јединице у којој
ће кандидат по пријему радити. Рок у коме кандидат мора бити
обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана. Приликом
заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања на сајту Министарства здравља РС. Захтев за
заснивање радног односа, са назнаком: „За радно место медицински техничар у Служби за снабдевање крвљу и крвним продуктима“, доставити поштом или личном доставом у писарници
Здравственог центра Врање, Ј. Ј. Лунге 1.

Радиолошки техничар - здравствени рендген
радник

за рад у Служби за радиолошку дијагностику, ОЈ
Општа болница Врање Здравственог центра Врање,
на одређено време ради замене привремено одсутних
запослених (до повратка са породиљског одсуства нега детета
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен средње медицинске школе - одсек за радиолошке техничаре, положен стручни испит или VI степен стручне
спреме, виши радиолошки техничар и положен стручни испит. Уз
захтев за заснивање радног односа, кандидати су у обавези да
приложе: CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипломе
о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу издату од надлежног органа или решење о упису у комору. Кандидати могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). О разговору са
кандидатом обавезно се сачињава записник. О избору кандидата
одлучује в.д. директора Здравственог центра Врање. Директор
претходно може прибавити мишљење руководиоца организационе јединице у којој ће кандидат по пријему радити. Рок у коме
кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од
30 дана. Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које ће се засновати радни однос. Рок за
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ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „MEDIC PHARM“

18230 Сокобања, тел. 063/8424-322

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - VII/1 степен, рад у сменама
и обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу радне биографије да доставе
мејлом или да се јаве на горенаведени број телефона, особи за
контакт: Трифић Борису.

„101 HAIR CARE“ d.o.o.

11000 Београд, Коче Капетана 35
е-mail: оffice@101hair.rs

Специјалиста дерматовенерологије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Доктор медицине на специјализацији из
дерматовенерологије
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: енглески језик - средњи ниво, знање рада на рачунару
и положен стручни испит. Пријаве слати на наведену мејл адресу,
у року од 15 дана од дана објављивања.

Национална служба
за запошљавање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ЦЕНТАР „ТРИНИТИ“

18000 Ниш, Страхињића бана бб
тел. 060/4044-089
e-mail: marko.nikolic@live.com

Техничар за рад на ласерима

за рад у Новом Саду, Париски магазин I спрат
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа.

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Доктор медицине

на одређено време до 6 месеци, за рад у Служби хитне
медицинске помоћи

Опис послова: пружа неодложну и хитну медицинску помоћ
на терену, у стану пацијената, као и током хитног санитетског
превоза; пружа неопходну стручно-медицинску помоћ у амбулантама хитне медицинске помоћи; у превијалишту ради мање
хируршке интервенције, руководи радом екипе од пријема налога
за интервенцију до дефинитивног збрињавања пацијента; врши
пријем телефонских позива и на основу расположивих података утврђује степен хитности; одређује приоритете превоза, води
уредну медицинску документацију, а ради и друге послове описане у акту о организацији и систематизацији послова.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни
испит. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе
о стручној спреми и оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту. Уколико је кандидат радио на пословима здравствене струке потребно је доставити лиценцу.

Доктор медицине

на одређено време до 6 месеци, за рад у Служби за
здравствену заштиту одраслих

Опис послова: врши пријем пацијената без упута; обавља преглед пацијената уз коришћење лабораторијских анализа и прегледа, одређује потребну терапију; на основу нађеног стања при
прегледу, а у зависности од врсте и тежине обољења упућује
болеснике на лечење у специјализоване здравствене установе
на здравствену комисију; на основу претходно извршених анализа и потребних прегледа даје стручно мишљење (лекарско уверење) о радној способности, физичком и психичком стању, врсти
и тежини повреда и сл.; у превијалишту врши мање хируршке
интервенције и инцизије; контролише стручни рад медицинских
техничара у превијалишту, на медицинској документацији и друго; ради на стручном усавршавању; за свој рад непосредно је
одговоран начелнику Службе и директору; обавезно повремено
ради на терену, у вези спровођења акција и мера здравствене
заштите и здравственог васпитања, у истуреним амбулантама
и здравственим станицама према распореду и потреби Службе;
одговоран је за стручни рад; за свој рад непосредно је одговоран
начелнику Службе.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни
испит. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе
о стручној спреми и оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту. Уколико је кандидат радио на пословима здравствене струке потребно је доставити лиценцу.

Медицински техничар

на одређено време до 6 месеци, у области здравствене
заштите одраслог становништва
5 извршилаца

Опис послова: обавља све послове медицинске документације,
од узимања потребних података из здравствене легитимације
пацијената или другог документа који говори о обиму права
здравствене заштите, исте уноси у протокол болесника, попуњава рецепте, упуте, дознаке, лекарска уверења, путне налоге, као
и друге потребне обрасце са свим личним подацима пацијената;
Бесплатна публикација о запошљавању

одговоран је за уредно вођење и тачност медицинске документације из области рада медицинских техничара, вођење радног
дневника, текуће и дневне евиденције; врши наплату услуга
лица која плаћају; припрема радно место лекара, обезбеђујући
потребне упуте, рецепте, шпатуле и остали потребни материјал;
врши тријажу болесника према болестима и према лекару, проналази здравствене картоне, доставља их у ординацију лекара и
одлаже картоне у картотеку; за нове болеснике отвара картоне
и уноси у регистар; по налогу лекара даје одговарајућу терапију,
обавља и друге послове из домена рада медицинског техничара
и по налогу непосредног руководиоца; за свој рад непосредно
је одговоран лекару са којим ради у тиму и главном техничару
Службе.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера и
положен стручни испит. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стручној спреми и оверена фотокопија уверења
о положеном стручном испиту. Уколико је кандидат радио на
пословима здравствене струке потребно је доставити и лиценцу.
ОСТАЛО: За сва радна места потребно је доставити и извод из
матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са
кратком биографијом и потребном документацијом доставити
на адресу: Дом здравља Пожаревац, Јована Шербановића 12, са
обавезном назнаком: „Пријава за радно место ______________“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА „ШИД“

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

Оглас објављен 21.01.2015. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целини.

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

Лекар специјалиста гинекологије
са пробним радом од 6 месеци

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 за наведено радно
место из огласа: завршен медицински факултет, доктор медицине - VII/2 степен стручне спреме, положен специјалистички испит
за звање лекара специјалисте гинекологије; положен стручни
испит; поседовање дозволе/лиценце за рад; потпуна психичка
и физичка способност за обављање послова и радних задатака.
Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе, у оригиналу или у овереној фотокопији, следећа документа: диплому/
уверење о завршеном медицинском факултету, уверење/потврду о положеном специјалистичком испиту из гинекологије, уверење о положеном стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу
издату од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа)
или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
фотокопију/очитану личну карту, 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 управе или полицијске станице), потпуну
личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном (мејл
адресом). 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.
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
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податке обрађује Одељење за опште правне и кадровске послове
Здравственог центра Књажевац. Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на веб-страници Министарства
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) и 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 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 кандидата
донеће се 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
за радно место лекара специјалисте гинекологије“.

Пољопривреда
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА „МИШИЋ“
21000 Нови Сад, Матице српске 16
тел. 063/500-700
е-mail: еtiеnnе.misic@gmail.com

Дипломирани ветеринар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани ветеринар,
знање рада на рачунару, пробни рад 3 месеца. Рок за пријављивање је 10.03.2015. године.

Саобраћај и везе
„TRACE PZP VRANJE“ DOO VRANJE
17500 Врање, Боре Станковића 19
тел. 017/422-765

Директор финансија
Опис главних задужења: надзор и контрола послова у оквиру
Сектора за финансије и рачуноводство, израда месечних, кварталних, полугодишњих и годишњих финансијских извештаја и
бизнис планова, укључујући буџетирање на годишњем нивоу,
као и кварталне пројекције финансијских извештаја компаније,
презентација и дискутовање финансијских резултата са члановима Управног одбора компаније, предлози за смањење трошкова и увођење мера побољшања ефикасности пословања и
дискутовање предлога са члановима Управног одбора копманије, сарадња са менаџментом компаније у кретању дугорочне стратегије и финансијских циљева компаније, креирање и
имплементација финансијских и рачуноводствених процедура и
система извештавања унутар компаније, ефективно коришћење
рачуноводственог софтвера у генерисању важних извештаја за
менаџмент компаније, планирање, праћење и контрола свих новчаних токова у циљу обезбеђивања текуће ликвидности компаније, праћење и контрола девизног пословања и платног промета са иностранством, редовно праћење и примена законских
прописа из делокруга финансијско-рачуноводствених послова
као МРС и МСФИ приликом инетрног и екстерног финансијског
извештавања, преговори са банкама у вези са депозитима, зајмовима и гаранцијама компаније, представљање компаније испред
екстерних организација укључујући ревизорске куће, банке,
лизинг компаније, инвеститоре, као и надзорне органе и државне
институције, остале дужности прописане од стране председника
Управног одбора.
УСЛОВИ: Потребне квалификације: висока стручна спрема
(диплома из области економије, финансија или рачуноводства),
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минимум 10 година радног искуства у области финансијског рачуноводства, од којих 5 на позицији финансијског директора, искуство у раду у компанији која се бавила грађевинарством, одлично знање рада на рачунару, знање енглеског језика, искуство у
руковођењу тимом запослених, изражена проактивност и динамичност, развијене способности планирања, самоиницијативност
и способност стратешког размишљања и планирања, одличне
организационе вештине, упорност и усмереност на резултате,
менаџерске способности. Пријаве слати до 23.02.2015. године на
адресу: Trace ПЗП Врање ДОО Врање, Боре Станковића 19, 17500
Врање или на е-mail: pzp.vranje@tracebg.com. Биће контактирани
кандидати који уђу у ужи круг селекције.

Култура и информисање
БЕОГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА

11000 Београд, Студентски трг 11
тел. 011/3282-977, 3285-901, 3285-902

Прва хорна

на одређено време, а најкасније до краја сезоне
2015/2016. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема - факултет музичке уметности,
дувачки смер. Уз пријаву са кратком биографијом, кандидати су
дужни да доставе фотокопију дипломе или уверења о стручној
спреми. Обавезно је полагање аудиције у термину од 04. до 07.
маја, а о тачном датуму биће накнадно обавештени сви кандидати. Све пријаве са кратком биографијом и доказима о испуњености услова слати на наведену адресу Београдске филхармоније, са назнаком: „За аудицију“ или електронским путем на
адресу: pravno@bgf.cо.rs (документа се шаљу скенирана). Кандидат који буде изабран дужан је да достави оригинал или оверену
фотокопију дипломе или уверења о стручној спреми, уверења да
се против њега не води кривични поступак и да није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за то радно место.
Оркестарске студије могу се преузети у нототеци установе или у
електронском облику. За сва додатна обавештења обратите се на
бројеве телефона: 011/3285-902, 3282-977, Марку Здравковићу
или Душку Јоновићу. Конкурс је отворен до петка, 17. априла
2015. године, до 16,00 часова.

МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ
„СТАРО СЕЛО“
31207 Сирогојно
тел. 031/3802-291

Конзерватор - рестауратор
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање из стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године (факултет ликовних уметности, факултет примењених
уметности или факултет за конзервацију и рестаурацију); најмање 8 година радног искуства у струци; звање вишег конзерватора или конзерватора саветника. Лице које се пријављује на
оглас уз пријаву са биографијом подноси следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема,
оверену копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице и број контакт телефона. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

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

Кикинда, Трг српских добровољаца 28

Расписује јавни конкурс за именовање:

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора Народног позоришта може бити изабран
кандидат који поред општих услова предвиђених законом
испуњава и следеће услове: завршен најмање VII степен стручне
спреме, друштвеног смера, радно искуство од најмање пет година или радно искуство од најмање три године у делатностима
из области културе. Кандидат је дужан да уз пријаву поднесе:
кратку биографију са подацима о пословима које је обављао и
радним резултатима, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству републике Србије, уверење да није под истрагом
и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора, доказ о стручној спреми, потврду о радном искуству. Кандидат за директора дужан
је да предложи програм рада и развоја позоришта као саставни део конкурсне документације. Пријаве са документацијом, у
оригиналу или у овереној фотокопији, достављају се Управном
одбору, на адресу: Народно позориште, Кикинда, Трг српских
добровољаца 28, са назнаком: “За конкурс”. После спроведеног
изборног поступка, Управни одбор ће саставити листу кандидата који су у изборном поступку постигли захтевани резултат и
поднеће је Скупштини општине Кикинда, као оснивачу Народног
позоришта, ради именовања директора. Ако оснивач не прихвати
предлог Управног одбора сматра се да конкурс није успео. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ДИМИТРОВГРАД

18320 Димитровград, Трг др Зорана Ђинђића 2

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је
старији од 18 година, да има општу здравствену способност, да
није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци, да се против њега не води кривични поступак. Посебни услови: да кандидат има завршену високу школску
спрему, да поседује организационе способности у области културе, да приложи програм рада и развоја установе као саставни
део конкурсне документације, у складу са чланом 36 став 2 Закона о култури, да поседује радно искуство од најмање 3 године.
Рок за подношење пријава са конкурсном документацијом је 15
дана од дана објављивања. Пријаве са конкурсном документацијом подносе се лично, заједничкој служби Центра за културу

или поштом на адресу: Центар за културу Димитровград, Трг др
Зорана Ђинђића 2, 18320 Димитровград, са назнаком: „Конкурс
за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Управни одбор установе ће у року од 30 дана од дана
завршетка конкурса извршити избор кандидата и предлог доставити оснивачу.

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

Б Е О Г РА Д
ОШ „ЛАЗАР САВАТИЋ“

11080 Земун, Кеј ослобођења 27
тел. 011/2197-061, 3197-077
факс: 011/3160-989

Директор

на мандатни период од 4 године

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

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе, педагога и психолога, у складу са чл. 8 ст. 2 и чл. 59 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 52/11), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 97/08, 44/10), почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
ученицима; дозвола за рад (лиценца наставника, педагога или
психолога, односно положен стручни испит); најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог огдоварајућег образовања; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
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ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;држављанство Републике Србије; обука и положен испит за
директора; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад.

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту (лиценца за рад); потврду о радном стажу у образовању
(најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци);
биографију са кратким прегледом кретања у служби; преглед
стручног усавршавања; портфолио, као и сажет предлог програма рада за предстојећи мандатни период; потврду издату од
стране одговарајуће високошколске установе о знању језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику). Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности изабрани кандидат је дужан да достави пре доношења решења о избору директора. Доказ о неосуђиваности и доказ о непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата за директора - прибавља
школа. Уверење о положеном испиту за директора се не прилаже, али је кандидат који буде изабран за директора дужан да
исти положи у законском року. Уверење надлежног суда да се
не води истрага или судски поступак - доставља изабрани кандидат на захтев школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве се подносе непосредно у школи
или на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања. Ближа обавештења могу се добити на бројеве телефона: 011/2197-061, 3165-386, секретар школе: Светлана
Ракић.

на одређено време до повратка запослених са
породиљског одсуства
2 извршиоца

ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ“

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

Наставник математике

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета, са 95% радног
времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; а) одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, а у свему
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника за основне школе и Правилнику о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места за запослене; б)
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; ц) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; д) држављанство
Републике Србије; е) да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Доказе о испуњености услова из тач. а) и д)
доставити уз пријаву на конкурс (оверена фотокопија дипломе и
уверења о држављанству) и тачке е), само уколико су диплому
стекли на универзитетима ван Републике Србије, из тачке б) пре
закључења уговора о раду (лекарско уверење). Доказ из тачке
ц) прибавља школа. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса доставити на наведену адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

Посао се не чека,
посао се тражи
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11000 Београд, Нова 15
тел. 011/3429-872, 3046-468

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: услови према Правилнику о врсти стручне спреме за
рад наставника и сарадника у основној школи.

Професор разредне наставе

до краја школске 2014/2015. године, до 31.08.2015.
године, на радном месту: помоћник директора школе

УСЛОВИ: услови према Правилнику о врсти стручне спреме за
рад наставника и сарадника у основној школи.

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног осдуства

УСЛОВИ: услови према Правилнику о врсти стручне спреме за
рад наставника и сарадника у основној школи.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“
11000 Београд, Учитељска 58
тел. 011/2884-265, 3473-503

Наставник математике

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: У погледу стручне спреме, кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања. Поред услова у погледу стручне спреме, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс доставити: кратку биографију, оверену копију дипломе, оверену копију уверења о држављанству и извод из матичне
књиге рођених. Уверење о здравственој способности доставља
се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа по службеној дужности. Проверу психофизичких способности кандидата који уђу у ужи избор извршиће
надлежна служба за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати у поступку избора кандидата. Рок
за слање пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

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

Асистент за ужу научну област Политички
системи
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
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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 политичких наука, Београд, Јове
Илића 165, у року од 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
11000 Београд, Војислава Илића 88
тел. 011/2833-693

а доказ о неосуђиваности прибавља школа. У поступку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну проверу психофизичких способности,
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном документацијом,
неће бити узете у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити на адресу школе, у року од 8
дана од дана објављивања, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“

11409 Ковачевац, Трг Љубомира Ивановића Геџе 11
тел. 011/8213-207

Наставник географије

за 40% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета

Наставник информатике и рачунарства

Благајник

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње образовање у четворогодишњем трајању у подручју рада економија, познавање рада
на рачунару.

Наставник српског језика и књижевности

са 33% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 6/01,
3/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08 и 9/13). Кандидат
мора да има одговарајуће образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова или положен испит за лиценцу. Поред општих
услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о стручној
спреми (оверену фотокопију дипломе), извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци).
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду,

за 10% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета

Наставник ликовне културе

за 30% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом
8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи, да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве за заснивање радног односа са одговарајућом
документацијом којом се доказује испуњеност услова (оверена
фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, доказ да се против кандидата не води истрага),
подносе се на горенаведену адресу. Лекарско уверење кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Кандидати који
буду ушли у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања, пре закључивања
уговора о раду. Рок за подношење пријава је осам дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације на број телефона: 011/8213-207.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА ПК „БЕОГРАД“
11210 Београд, Панчевачки пут 39

Наставник стручних предмета пољопривредне
струке (пољопривредне машине,
пољопривредна техника, менаџмент и
експлоатација пољопривредних машина)
на одређено време ради замене запослене преко 60
дана

Наставник стручних предмета пољопривредне
струке (педологија и наводњавање)

на одређено време ради замене помоћника директора,
са 30% радног времена, најдуже до краја школске
2014/2015. године

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Поред општих услова, за рад у школи може бити
примљено лице које испуњава и посебне услове предвиђене чл.
8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003,
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011,
8/2011, 9/2013, 6/14). Кандидати уз пријаву на конкурс подно18.02.2015. | Број 609 |
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се: оверену фотокопију дипломе о стечном образовању, оверену
фотокопију уверења о држављанству, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, доказ да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад и доказ да испуњавају услов из
члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, тј. морају имати образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Наставник, васпитач и стручни сарадник који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из члана 8 став 4 Закона. Подносе се оверене
фотокопије и исте се не враћају кандидатима. Потребна документа доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Механика
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 Индустријско инжењерство
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.

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање првог
степена академских студија - професор руског језика и књижевности, објављени стручни радови у последњих пет година, најмање пет година радног искуства у високом образовању и способност за наставни рад.

Сарадник у лабораторији за област
Електротехника и рачунарство, ужа област
Рачунарство и програмирање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање другог степена струковних студија,
просечна оцена из предмета из области за коју се бира најмање
осам, најмање пет година радног искуства у високом образовању
и способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати који се пријављују
на конкурс треба да испуњавају услове предвиђене одредбама
Закона о високом образовању, Правилником о избору наставника и сарадника школе и Правилником о систематизацији радних
места школе. Кандидати подносе: пријаву на конкурс, биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, магистратури, односно специјализацији, уверење о положеним испитима
(само за сарадника у лабораторији), списак радова и саме радове. Пријаве са прилозима подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања, на адресу: Висока школа струковних студија за
информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка
Челара 16 или у кадровској служби школе. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 305

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Доцент за ужу научну област Руковање
материјалом и еко логистика
на одређено време од 5 година

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Предавач за област Физичка култура, ужа
област Спорт

на одређено време од 5 година

11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/3290-531

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, високо образовање магистар наука за физичку културу и спорт, објављени стручни
радови у последњих пет година, најмање пет година радног искуства у високом образовању и способност за наставни рад.

Наставник вештина за предмете из области
Саобраћајно инжењерство, ужа област
Саобраћајно инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер
ПТТ саобраћаја, високо образовање првог степена академских
студија, објављени стручни радови у последњих пет година, најмање пет година радног искуства у високом образовању и способност за наставни рад.
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Наставник вештина за предмете из
области Културолошке науке, ужа област
Комуникологија

| Број 609 | 18.02.2015.

Доцент за ужу научну област Планирање,
пројектовање и одржавање железничке
инфраструктуре
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

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

Асистент за ужу научну област Интермодални
транспорт, логистички центри и сити логистика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-др. пропис, 97/08,
44/10), Статута Универзитета и Статута Саобраћајног факултета.
Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и
радове) доставити на адресу факултета.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „СТАРИ ГРАД“

градске гимназије. Неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. За додатне информације обратите се секретаријату
школе, на број телефона: 011/2629-321.

Наставник српског језика и књижевности

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784

са 66,67% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају следеће услове: 1. одговарајуће високо образовање у складу
са чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и у складу
са одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
6/01, 3/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08 и 9/13), као
и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 2.
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство
Републике Србије; 5. да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Конкурсни поступак се спроводи сагласно
одредбама Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидати су дужни да уз пријаву са биографским подацима на
конкурс доставе и документацију о испуњавању услова: оверену копију дипломе, оригинал или оверену копију уверења о
држављанству (не старије од шест месеци), доказ о испуњености
услова из тачке 2 (лекарско уверење, доставља се пре закључења уговора о раду). Доказ о испуњености услова из тачке 3
прибавља школа. Претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве
на конкурс са одговарајућом документацијом достављају се на
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61
тел. 011/2629-321

Наставник немачког језика и књижевности

са 33% радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Општи услови за све кандидате, у складу са чланом
120 и чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. одговарајуће образовање; 2. психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност у смислу чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13); 4. држављанство Републике Србије; 5. знање језика
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под тач. 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс,
а о испуњености услова под тач. 2 - пре закључења уговора о
раду. Доказ о испуњености услова под тач. 3 прибавља гимназија. Посебни услови: 1. наставник немачког језика: професор,
односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;
професор немачког језика и књижевности и италијанског језика;
мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно
профил немачки језик и књижевност); мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил немачки језик и књижевност), све према Правилнику
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 15/2013). Кандидати су дужни да поднесу уз пријаву
на конкурс: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми или уверења о стеченом високом образовању, ако диплома није уручена (доказ о испуњености услова под тач. 1); уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију). Пријаве доставити секретаријату Прве беоБесплатна публикација о запошљавању

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Доцент за ужу научну област Примењена
физика

на одређено време од 5 година (предвиђено је да
изабрани кандидат буде ангажован и на пословима
еталонирања које обавља Лабораторија за метрологију
Физичког факултета

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора
наука из уже научне области за коју се бира; научни, односно
стручни радови, у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10, 93/12 и 99/14), Статутом и правилницима Физичког факултета и Универзитета у Београду. Осим наведених општих услова,
пожељно је да изабрани кандидат има и искуство у поступцима
акредитације метролошких лабораторија.

Ванредни професор за ужу научну област
Физика кондензоване материје
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира; научни, односно стручни радови, у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12 и 99/14), Статутом и правилницима Физичког факултета и
Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 99/14). Пријава треба да садржи: биографију, оверен препис дипломе, опис
досадашње наставне активности, опис досадашње научне активности, преглед научних резултата, списак наставних и научних
публикација, списак цитата, најважније публикације. Пријаву
је потребно доставити у штампаној и едитабилној електронској
форми (tex или doc формат), у складу са темплејтом који се налази на сајту Физичког факултета: www.ff.bg.аc.rs. Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса доставити Деканату Физичког факултета, на наведену адресу (3. спрат, соба бр. 652), у року
од 15 дана од дана објављивања.

OШ „ПАВЛЕ ПОПОВИЋ“

11427 Вранић
тел/факс: 011/8332-022
е-mail: оspavlepopovic@hotmail.rs

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање из члана 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања стечено на студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање од 10.09.2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четри године,
по пропису који уређује високо образовање до 10.09.2005. године за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога
и психолога; да има дозволу за рад (лиценцу), положен испит
за директора установе; најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
18.02.2015. | Број 609 |

35

Наука и образовање

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави следећа документа: радну биографију са оквирним планом рада за време трајања
мандата; оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о
положеном испиту за директора установе (пријава која не буде
садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном, а
изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи
испит за директора); потврду о радном искуству у области образовања и васпитања или оверену фотокопију радне књижице;
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење да против кандидата није
покренута истрага за учињена кривична дела наведена у тачки
6 услова конкурса (не старије од 6 месеци, издаје меснонадлежни суд). Школа прибавља за све кандидате: доказ да кандидат
поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (прибавља школа упућивањем кандидата
на преглед у одговарајућу филијалу НСЗ); одговарајуће лекарско уверење, не старије од 6 месеци (доставља само изабрани
кандидат); уверење да кандидати нису осуђивани за кривична
дела наведена у тачки 6 услова конкурса. Школа задржава право да од кандидата затражи достављање додатне документације. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса могу се
доставити поштом, на горенаведену адресу или личном доставом
секретаријату школе, са назнаком: „Конкурсној комисији за избор
директора школе“. Достављена документација се не враћа кандидатима. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Информације у вези са конкурсом могу се добити од секретара
школе, на бројеве телефона: 011/8332-022 или 062/402-353.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну, односно уметничку област
Архитектонско конструктерство

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

Наставник у звање доцента за ужу научну,
односно уметничку област Геометрија
архитектонске форме
на Департману за архитектуру, избор се врши на
одређено време од пет година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 65
Законом 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.

Посао се не чека,
посао се тражи
www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

Сарадник у звање асистента за ужу научну,
односно уметничку област Архитектонске
конструкције, материјали и физика зграда

на Департману за архитектонске технологије, избор се
врши на одређено време од три године

Сарадник у звање асистента за ужу научну,
односно уметничку област Ликовне уметности
на Департману за архитектуру, избор се врши на
одређено време од једне године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 72
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 и списак оцена, 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.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Васпитач - приправник

на одређено време до 2 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: II, I степен високих студија, VI степен стручне спреме,
виша школа за образовање васпитача. Рок за подношење пријава
је осам дана од дана објављивања. Писане пријаве достављати
искључиво поштом на адресу установе, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. За радно место доставља се:
доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, за приправнике - копија радне књижице. Фотокопије морају бити оверене
и не старије од шест месеци. Изабрани кандидат пре заснивања
радног односа дужан је да достави лекарско уверење и санитарну књижицу. Ближа обавештења о условима рада могу се добити
на бројеве телефона: 011/2671-861 и 2603-042.

БОР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА МАЈДАНПЕК
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-408

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, у складу
са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да испуњава и следеће посебне 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), 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, педагога или психолога, и то за рад у
школи оне врсте и подручја рада којој припада школа; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 тачка 1 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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образовно-васпитни рад у школи; држављанство РС (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од
6 месеци). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, оверену фотокопију о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу,
потврду о радном искуству (најмање пет година рада у установама на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања) и кратку радну биографију. Како
подзаконски акт о испиту директора установе из члана 59 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11, 55/13) није донет, документација кандидата без
положеног испита за директора школе сматра се комплетном,
уколико су остала документа уредно достављена, а изабрани
кандидат биће у обавези да положи испит за директора у року од
годину дана од ступања на дужност, односно до дана доношења
подзаконског акта. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком:
„Конкурс за директора“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 030/581-408.

суђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству РС (уверење о држављанству или извод из матичне књиге
рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању и доказ о неосуђиваности. Одлуку о избору
кандидата директор ће донети у року од 30 дана од дана истека
рока за подношење пријава. Пријаве слати на адресу: Гимназија
Гњилане са седиштем у Шилову, Гњилане, 38252 Шилово. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на
број телефона: 065/8753-686.

ГЊИЛАНЕ
ГИМНАЗИЈА
ГЊИЛАНЕ - ШИЛОВО

УСЛОВИ: За директора школе 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 струковне студије, у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра
2005. године) или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године за наставника основне школе,
педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценца);
поседовање психичке, физичке и здавствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства РС; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о соновама система образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовња.
Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

38250 Гњилане

Наставник српског језика и књижевности

за 14 часова недељно (100% радног ангажовања)

Наставник руског језика

за 4 часа недељно (28,57% радног ангажовања)

Наставник енглеског језика

за 4 часа недељно (28,57% радног ангажовања)

Наставник латинског језика

за 8 часаова недељно (57,14% рад.ангажовања)

Наставник биологије

за 10 часова недељно (62,5% радног ангажовања)

Наставник математике
100% радног ангажовања
3 извршиоца

Наставник физике

за 5 часова недељно (31,25% радног ангажовања)

Наставник ликовне културе

за 8 часова недељно (50% радног ангажовања)

Наставник устава и права

за 2 часа недељно (12,5% радног ангажовања)

Наставник физике

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
38267 Ранилуг

Директор

на период од четири године

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о
држављанству (не старије од шест месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом обазовању; извод из матичне књиге
рођених (оверена копија); оверен препис/фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; радну
биографију; доказ о стручним и организационим способностима
(факултативно). Ближе информације о конкурсу могу се добити
у служби школе и на број телефона: 0280/75-046. Документацију
слати на адресу школе.

Ч АЧ А К
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

на одређено време, за 4 часа недељно (25% радног
ангажовања), до повратка раднице са породиљског
одсуства

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Менаџмент информациони системи

Наставник грађанског васпитања

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука у научној
области Инжењерски менаџмент. Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Статутом Факултета техничких наука. Уз пријаву приложити: биографију, доказ о одговарајућој стручној спреми и доказ надлежног
органа о неосуђиваности у смислу члана 62 став 4 Закона о високом образовању и чл. 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних радова, као и саме радове.

на одређено време, за 4 часа недељно (25% радног
ангажовања)

Наставник социологије

на одређено време, за 5 часова недељно (31,25%
радног ангжовања)

УСЛОВИ: За обављање ових послова може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
образовања сходно Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних радника у гимназији; поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства РС; неоБесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од пет година

Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на
адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, у року
од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.
18.02.2015. | Број 609 |
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ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

32300 Горњи Милановац
Милутина Тодоровића Жице 10
тел. 032/727-010
e-mail: оsdmaksimovic@open.telekom.rs

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања;
да кандидат испуњава услове прописане чланом 59, чланом 8
став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), високо
образовање; лиценца или уверење о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога; најмање пет година
радног стажа у области образовања и васпитања; завршена
обука и положен испит за директора; држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља
школа); да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави следећу документацију: биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора школе, оверен
препис дипломе о завршеном факултету, оверен препис уверења
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, потврду о
радном стажу (најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања), уверење о држављанству (не старије од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, по окончању конкурса. Уверење о положеном испиту за директора школе - с обзиром да
Министарство просвете није организовало полагање испита за
директора школе, пријава која не буде садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у
обавези да у законском року положи испит за директора школе.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова
подносе се на адресу школе, поштом, са назнаком: “Конкурс за
директора” или лично у просторијама школе, од 09,00 до 13,00
часова. За потребне информације обратити се на број телефона:
032/727-010.

ЈАГОДИНА
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша 96
тел. 035/8472-460

року од 15 дана од дана објављивања, на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да приложе: доказ о степену стручне спреме (оригинал или оверена фотокопија), оверен
препис уверења о положеном стручном испиту за наставника,
педагога и психолога (лиценца), биографске податке са подацима о својим стручним и организационим способностима, са прегледом кретања у служби, потврду установе за образовање и васпитање о радном искуству у области образовања, са подацима о
пословима и задацима које је обављао, прилоге којима доказује
своје стручне, организационе и друге квалитете, уверење да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, односно да постоји забрана обављања послова
директора школе (прибавља школа), извод из матичне књиге
рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци), доказ о извршеној провери
психофизичких способности (кандидат подноси након избора, а
пре закључења уговора о раду), лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способости за рад са децом и ученицима (кандидат подноси након избора, а приликом закључивања
уговора о раду). Благовременом пријавом сматра се она која је
предата у року утврђеном конкурсом. Уколико је пријава предата
препоручено, поштом, тада се као дан пријема рачуна дан пријема пошиљке од стране поште. Ако је последњи дан конкурсног
рока за пријем пријаве недеља или дан државног празника, рок
за пријем пријава помера се за следећи радни дан. Под потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи документа
којима кандидат доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Напомена: Како подзаконски акт из члана 59 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/2011, 55/2013) није донет, документација кандидата без положеног испита за директора школе сматра се комплетном, уколико
су остала документа уредно достављена.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

35230 Ћуприја, Рада Кончара 3

Конкурс објављен 03.12.2014. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

КИКИНДА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“СЛОБОДАН МАЛБАШКИ”
Кикинда, Светосавска 19
тел. 0230/22-474

Наставник солфеђа

Конкурси објављени 27.11.2013. године у публикацији
„Послови“, поништавају се у целости.

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (до престанка мандата директору школе)

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника
солфеђа може бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег образовања: дипломирани
музички педагог, дипломирани музичар, усмерење музички педагог, професор солфеђа, професор солфеђа и музичке културе,
дипломирани музичар-педагог, мастер теоретичар уметности,
професионални статус-музички педагог; 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; доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених, оверен
препис или оверену фотокопију уверења о стеченом образовању,

35230 Ћуприја, Рада Кончара 3

Директор
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице које
има високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања за наставника те врсте стручне школе и подручја
рада: здравство и социјална заштита, за педагога и психолога;
дозволу за рад, тј. лиценцу; обуку и положен испит за директора
установе и најмање пет година рада у установи за образовање и
васпитање, на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; знање српског језика (овај доказ
кандидат подноси уколико је стекао образовање на страном језику), као и да испињава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Директор школе бира се на период од четири године. Мандат директора тече од дана ступања на
дужност. Пријаву са доказима о испуњавању услова поднети у

38

| Број 609 | 18.02.2015.

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

Наука и образовање

уверење или потврду да кандидат има образовање из психолошких, педагошких или методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова или уверење о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу или уверење високошколске установе да кандидат има положен испит из психологије и из педагогије, доказ о знању језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад), лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду, доказ да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична
дела - прибавља школа по службеној дужности. Пријаве слати
на адресу школе.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„КОСОВСКИ БОЖУР“
38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-371

Конкурс објављен 28.01.2015. године у публикацији
„Послови“, за радно место: спремачица, поништава се у
целости.

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

Наставник у звање ванредног професора за ужу
уметничку област Уметничка продукција
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области за коју се
бира или високо образовање првог степена и уметничка дела
која представљају самосталан допринос уметности. Општи и
посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08,
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у
Крагујевцу (пречишћен текст бр. II-01-12 од 09.01.2014.) - (www.
kg.аc.rs) Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013.) - (www.filum.
kg.аc.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а, бр.
01-4325 од 18.11.2013. године, Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-4874 од 08.12.2014.) -(www.filum.
kg.аc.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/2014), Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-01-13 од 10.01.2014.
године и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу теоријско-уметничку област
Музичка теорија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области за коју
се бира или високо образовање првог степена и призната уметничка или уметничка дела која представљају самосталан допринос уметности. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64
и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014),
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-0112 од 09.01.2014.) - (www.kg.аc.rs) Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739
од 17.06.2013.) - (www.filum.kg.аc.rs), Одлуком о изменама и
допунама Статута ФИЛУМ-а, бр. 01-4325 од 18.11.2013.), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-4874 од
08.12.2014.) - (www.filum.kg.аc.rs), Законом о раду („Сл. гласник
РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), ПравилБесплатна публикација о запошљавању

ником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст,
бр. I-01-13 од 10.01.2014. године и другим актима Факултета и
Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној
форми), оверене копије диплома свих нивоа студија, оверена
копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе)
да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању (оверена копија),
мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате
који имају педагошко искуство у звању доцента у високошколској
установи), за кандидате који се први пут бирају у звање доцента
на Универзитету у Крагујевцу обавезно је јавно приступно предавање. Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће
се узимати у разматрање. Сва документација и оригинални радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у
згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

К РА Љ Е В О
ОШ “ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА”
36204 Лађевци
тел. 036/825-020

Ложач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
због боловања

УСЛОВИ: III/1 степен стручне спреме. На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих услова предвиђених Законом
о раду испуњавају и посебне услове, предвиђене чл. 120 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања, и то:
да имају одговарајуће образовање (III степен стручне спреме,
машинске струке и стручну оспособљеност за послове руковаоца
котлова на чврста и течна горива); да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и одговарајућу документацију, којом
доказују да испуњавају услове прдвиђене законом и овим конкурсом: диплому о стеченом образовању и уверење о стручној
оспособљености за руковаоца котлова на чврста и течна горива;
уверење о држављанству - не старије од шест месеци; извод из
матичне књиге рођених - не старији од шест месеци. Уверење
о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а
лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке о избору
кандидата. Сва документа се прилажу у оригиналу или у овереним фотокопијама. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају се лично или поштом, на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

МАШИНСКА ШКОЛА

36350 Рашка, Омладински центар бб
тел. 036/736-032

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутног радника због
посебне неге детета

Наставник машинске групе предмета

на одређено време до повратка запосленог са функције
директора

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да је кандидат држављанин
Републике Србије; одговарајуће образовање сходно одредбама
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ се доставља пре закључења уговора о раду); да није
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осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - уверење прибавља школа. Уз пријаву доставити:
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и
оверену фотокопију дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

ОШ “ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ”
36220 Годачица
тел. 036/877-110

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати треба да
испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године, и то за наставника основне
школе, педагога или психолога; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; дозволу за
рад - лиценцу и најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да знају језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад - српски језик; држављанство Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе доказе да испуњавају наведене услове: диплому о стеченом одговарајућем образовању (фотокопија, овера не старија од 6 месеци);
доказ о поседовању лиценце за рад (оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу, овера не старија од 6 месеци); доказ да кандидат зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски језик
(само кандидат који образовање није стекао на српском језику,
достављањем потврде одговарајуће високошколске установе да
је положио испит из српског језика); потврду да кандидат има
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; биографске податке се прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора; уверење суда да се против кандидата не води
истражни поступак, нити да је подигнута оптужница; извод из
матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија; уверење
о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве слати на адресу: ОШ “Олга Милутиновић”
Годачица, 36220 Чукојевац. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и на број телефона: 036/877-110.

КРУШЕВАЦ
ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ“

37000 Крушевац, Луке Ивановића 17
тел. 037/446-700

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за рад са
децом ментално ометаном у развоју, олигофренолошки смер:
високо образовање на студијама другог степена, у складу са
Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Наставник практичне наставе у подручју рада
машинство и обрада метала, за образовни
профил: ауто-лимар

за 70% радног времена, на одређено време до повратка
одсутног запосленог
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УСЛОВИ: дипломирани дефектолог са савладаним програмом
методике машинства и обрада метала и дипл. инжењер машинства; професор машинства; инжењер машинства; дипл. педагог општег образовања; виши стручни радник металске струке;
наставник општетехничког образовања; бравар са положеним
специјалистичким испитом; аутолимар са положеним специјалистичким испитом. Наставници поред наведене стручне спреме
морају имати стечено и најмање средње образовање за одговарајући образовани профил. Наставници практичне наставе поред
наведене стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.
ОСТАЛО: одговарајуће образовање, да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дициплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
у складу са чл. 8 став 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да је држављанин Републике
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави доказе о
испуњавању услова конкурса за радно место за које конкурише:
доказе о одговарајућем образовању према условима из текста
конкурса (оверена фотокопија дипломе о одговарајућем образовању и оверена фотокопија доказа о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина) и доказ о држављанству Републике Србије (оверена фотокопија уверења). Доказ да
знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад у обавези су да доставе кандидати које одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ
о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати у поступку избора кандидата.

ОШ „ПРВИ МАЈ“

Влајковци, 37220 Брус

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став
2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника основне школе,
педагога или психолога, стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да поседује дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (изабрани кандидат биће у
обавези да у законском року положи испит за директора школе);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
доказ о држављанству (уверење о држављанству, оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), 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), доказ о
својим стручним и организационим способностима (необавезно).
Пријављени кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе и тражена документа. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања.
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ЉУБИВОЈЕ БАЈИЋ”
37244 Медвеђа
тел. 037/723-415

Професор енглеског језика

са 82% радног времена, на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: сходно чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да испуњавају следеће
услове: одговарајуће образовање у складу са чл. 2 ст. 2 и чл. 3
ст. 1 тачка 3-1 (професор енглеског језика) Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик). Као докази подноси се: оверен препис дипломе,
извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (за особе које су мењале презиме), уверење о држављанству, уверење о неосуђиваности и лекарско уверење (приликом
закључења уговора о раду). Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на претходну психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима, у Националну службу за запошљавање у
Крушевцу. Пријаве са биографијом (обавезно написати контакт
телефон) подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Одлука ће бити донета у законском року.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“
16211 Губеревац
тел. 016/3488-442

Директор
УСЛОВИ: Кандидат за избор директора школе треба да испуњава следеће услове: високо образовање прописано одредбом члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 98/08 и 44/10), почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за
наставника основне школе, педагога и психолога, најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да поседује дозволу
за рад (лиценцу) наставника, педагога или психолога, и то за рад
у школи оне врсте и подручја рада којој припада школа; 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 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; да поседује дозволу за рад директора, односно лиценцу за директора (није услов за ужи избор на дужност, али јесте
услов за њено обављање - кандидат изабран за директора школе
дужан је да положи испит за директора сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања, као
и условима које прописује министар).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење
о држављанству РС (не старије од 6 месеци уколико није трајног карактера); извод из матичне књиге рођених (не старији од
6 месеци); оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања; радну биографију; уверење
надлежног суда да се против кандидата не води истрага, односно
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кривични или други поступак. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Одговарајуће лекарско уверење доставља кандидат
који је одлуком Школског одбора изабран за директора, у року
од три дана од дана доношења одлуке. Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса могу се поднети лично или поштом,
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за директора школе“. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на
број телефона: 016/3488-442. Сматра се да је одлука о избору
директора донета дана када министар просвете да сагласност на
одлуку. Одлука о избору директора сматра се донетом, односно
сматра се да је на њу дата сагласност, ако министар просвете у
року од 30 дана од дана достављања одлуке не донесе акт којим
одбија сагласност.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“

16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13) и Правилника о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр.
11/11 и 15/13); образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидат који је у току студија положио испите из
педагодије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу сматра се да има потребно образовање из психолошких, педагошких и методичких 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 ст. 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 приложити: доказ о поседовању
држављанства Републике Србије (уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, потврду/уверење о стеченом образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и обављеној пракси (односно фотокопију индекса о положеним испитима). Лекарско уверење о психофизичкој способности за рад са децом кандидат прилаже пре
закључења уговора о раду, док уверење из казнене евиденције
за горенаведена дела прибавља школа по службеној дужности.
Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и који уђу у
ужи избор који врши директор школе, биће упућени на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. О месту и датуму провере биће обавештени по истеку рока за подношење пријава. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс
слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, на број телефона: 016/3436-280.

ДОПУНА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ“
16240 Медвеђа, Тупале
тел. 062/1764-716

Конкурс објављен 04.02.2015. године у публикацији
„Послови“, допуњује се у делу УСЛОВИ, тако што се
поред наведених услова додаје: Настава се изводи на
албанском језику.
18.02.2015. | Број 609 |
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОРЊА ЈАБЛАНИЦА“
16240 Медвеђа
тел. 016/891-012

Наставник ликовне културе

на одређено време до повратка запослене са
трудничког, породиљског и одсуства ради неге детета,
за рад у централној школи у Медвеђи, са 75% радног
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање
сагласно Правилнику о степену и врсти стручне спреме у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012);
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком
се остварује васдпитно-образовни рад. Доказ о испуњености из
става 1 тачка 3 - прибавља школа. Конкурс је отворен 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране. О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени у року од 30 дана од дана
објављивања. За ближе информације обратити се секретаријату
школе, на број телефона: 016/891-012.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

16254 Богојевце, Владе Ђокића бб
тел. 016/732-300

Наставник хемије

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, тј. до повратка запосленог са функције,
са 40% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће
образовање из члана 8 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 и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити (оригинале или оверене копије документације, не старије од шест месеци): уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; потврду/
уверење да кандидати 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 или уверење о положеном испиту за
лиценцу. Уколико кандидат није стекао образовање на српском
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат прилаже пре
закључења уговора о раду, док уверење из казнене евиденције
за горенаведена дела прибавља школа по службеној дужности.
У поступку одлучивања о избору наставника директор школе
вршиће ужи избор кандидата које упућује на психолошку проверу способности за рад са децом и ученицима, пре доношења
коначне одлуке о избору. Психолошку проверу способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. О месту
и датуму провере кандидати ће бити обавештени по истеку рока
за подношење пријава. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона:
016/732-300.

42

| Број 609 | 18.02.2015.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

16251 Печењевце, Воје Митровића 4
тел. 016/791-115

Наставник српског језика и књижевности

са непуним радним временом, 50% фонда часова, на
одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: VII степен стручне спреме
у одговарајућем занимању (у складу са чланом 3 Правилника о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи); 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 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Лекарско уверење (у ком ће бити назначено
да је лице психофизички способно за рад са ученицима), подноси се када одлука о пријему кандидата постане коначна, а пре
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности за горенаведена дела прибавља школа, након истека рока за пријављивање кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са
ученицима врши надлежна служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака. Кандидати су обавезни да у пријави назначе контакт телефон.

Секретар школе

на одређено време до повратка запосленог који је
именован на јавну функцију

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: VII/1 степен стручне
спреме, дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије. Лекарско уверење о психофизичкој способности за рад подноси кандидат који буде примљен
у радни однос, када одлука о пријему кандидата постане коначна, а пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности за
горенаведена кривична дела прибавља школа, након истека рока
за пријављивање кандидата. Кандидати су обавезни да у пријави
назначе контакт телефон.
ОСТАЛО: Потребна документација (за оба радна места): кандидат је уз пријаву дужан да достави и диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Сва тражена документа достављају се у оригиналу или у
овереном препису. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са потребном
документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“.
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ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17
тел. 016/233-911

Наставник у сва звања за ужу област
Механичка текстилна технологија
почев од 10.06.2015. године

УСЛОВИ: завршен технолошки факултет - текстилни смер; завршене докторске, магистарске или специјалистичке студије из научне области за коју се бира; четири године радног искуства у
настави и три године радног искуства у привреди.

Наставник у сва звања за ужу област Машинско
инжењерство
почев од 01.07.2015. године

УСЛОВИ: завршен машински факултет; завршене докторске,
магистарске или специјалистичке студије из научне области за
коју се бира; пет година радног искуства у настави.

Наставник у сва звања за ужу област Графички
дизајн
почев од 07.07.2015. године

рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси само
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду; уверење
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. У поступку одлучивања о
избору кандидата вршиће се претходна провера психофизичких
способности кандидата који уђу у ужи избор, од стране надлежне
службе за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и на број телефона: 016/3869-982.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са боловања,
односно породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета, са 30% радног времена

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: завршен факултет уметности, смер графички дизајн;
завршене докторске, магистарске или специјалистичке студијеиз
научне области за коју се бира; четири године радног искуства
у настави.

на одређено време до повратка запослене са боловања,
односно породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета, са 50% радног времена

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
Законом о високом образовању, Правилником о систематизацији
радних места у школи и Правилником о избору у звање наставника и сарадника. Пријаве са прилозима (опширна биографија са
освртом на стручни рад, доказ о испуњености услова и школској
спреми, списак научних радова са радовима, извод из матичне
књиге рођених и уверење да нису осуђивани) подносе се секретаријату Високе струковне школе, Вилема Пушмана 17. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

на одређено време до повратка запослене са боловања,
односно породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета, са 20% радног времена

ОШ „СВЕТИ САВА“

Село Гложане, 16210 Власотинце
тел. 016/3869-982

Наставник енглеског језика

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

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да поседује
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 3 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012
и 15/2013); да испуњава остале услове прописане чланом 120
став 1 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.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуна пријава треба да садржи: краћу биографију - кандидати достављају уз пријаву; фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању - кандидати достављају уз пријаву;
доказ о поседовању држављанства Републике Србије - уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне
књиге рођених - кандидати достављају уз пријаву; потврду високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студирању или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - кандидати достављају уз пријаву; доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника
енглеског језика може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: поседовање одговарајућег образовања у складу са одредбама члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања и члана 2 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи;
поседовање држављанства Републике Србије; поседовање психичке, физичке и здравствене способности 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; познавање језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
доказ о држављанству РС (уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, доказ да кандидат поседује
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оверену фотокопију потврде/уверења). У пријави обавезно навести
контакт телефон. 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
адресу школе или непосредно предати у канцеларији секретара
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на горенаведени број телефона.

ОШ „СИНИША ЈАНИЋ“

16210 Власотинце, Михајла Михајловића 1

Наставник математике

на одређено време ради замене преко 60 дана (до
повратка запослене са породиљског боловања)

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да има и
18.02.2015. | Број 609 |
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одговарајуће високо образовање према чл. 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); држављанство Републике Србије;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима - лекарско уверење (доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду); да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа).
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија). Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве на конкурс доставити на адресу школе или лично, сваког
радног дана, од 07,00 до 14,00 сати. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

НИШ
ОШ „ЋЕЛЕ КУЛА“

18000 Ниш, Радних бригада 28
тел. 018/232-979

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 ст. 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), за наставника основне школе, педагога
или психолога; дозвола за рад (положен стручни испит), обука и
положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије. Кандидат уз
пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, потврду о радном стажу, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(не старији од 6 месеци). Лекарско уверење доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду, а уверење да кандидат
није осуђиван прибавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана.
Захтеве са документацијом и оквирним програмом рада слати на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
Чокот
18250 Ново Село, Маршала Тита 18
тел. 018/4265-100

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: услови прописани чл. 59 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13); одговарајуће високо образовање из чл. 8 ст. 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 („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење и 97/08), 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 и психолога; лиценца (стручни испит) за наставника,
педагога или психолога; држављанство Републике Србије; да је
кандидат савладао обуку и да има положен испит за директора
установе; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
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судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
школа); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверен препис/фотокопију
доказа о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен
препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту за наставника, педагога или психолога;
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не
старији од 6 месеци); лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; биографију са кратком прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора школе; уверење
суда да против кандидата није покренута истрага, нити подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); доказ о знању језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику). У разматрање ће
се узети и молбе лица која не приложе доказ о положеном испиту за директора установе, јер програм обуке за директора, као
и правилник о полагању испита за директора школе нису донети од стране министра, а изабрани кандидат биће у обавези да
исти положи у законском року. Рок за пријављивање је 15 дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној
коверти, на горенаведену адресу, лично или поштом, са назнаком: „Конкурс за директора школе“.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „СЕЛАКОВАЦ“

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

Наставник немачког језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове на основу члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да
поседује одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
потврду да 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. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду. Доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на број телефона: 020/5335-200.
Пријаве на конкурс слати лично или на адресу школе.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
21460 Врбас, Палих бораца 2
тел. 021/702-515
е-mail: skolabjv@krstarica.com

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са функције
директора

УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом, професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ, професор
разредне наставе и ликовне културе за основну школу. Кандидат
мора да поседује образовање из психолошких и методичких дисциплина прописано чланом 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013).
Одговарајућим образовањем сматра се високо образовање сте-

чено 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; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; уверење о држављанству РС; доказ о образовању из
психолошких, пеадагошких и методичких дисциплина стеченом
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, односно уверење
о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија издато од стране одговарајуће високошколске установе или
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
доказ о знању српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад у школи - кандидати доказују стеченим образовањем
на српском језику или положеним испитом из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе. Одговарајуће
лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Одлуку о
избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана од
дана добијања психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање.
Пријаве слати поштом или предати лично на наведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Доцент за ужу област Мехатроника, роботика и
аутоматизација и интегрисани системи
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, мехатроничке струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Доцент или ванредни професор за ужу област
Графичко инжењерство и дизајн
2 извршиоца

Шанса за младе
Школа је знање,
посао је занат
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, уметничке струке, услови
прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни
однос (навести прецизан назив уже области) и доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије
диплома и додатка дипломи, доказ о држављанству, оригинални
извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није кривично гоњен, свим дипломама стеченим у иностранству потребно
је приложити и доказ о нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену
адресу за сваки конкурс посебно. Комисија ће разматрати само
благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања.

Национална служба
за запошљавање
18.02.2015. | Број 609 |
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МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3
тел. 021/420-677

Асистент за ужу научну област Хистологија и
ембриологија

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

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

Спремачица

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

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, студент докторских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и
који показује смисао за наставни рад или магистар наука из научне области за коју се бира, коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови утврђени су чланом 72 Закона
о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011
и 55/2013). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
диплому о стеченом образовању (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности доставља кандидат пре
закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања прибавља школа. Пријаве
доставити у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

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

ПАНЧЕВО
ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“

26000 Панчево, Сердара Јанка Вукотића 7

Професор физичког васпитања

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Професор техничког и информатичког
образовања

са 70% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, најдуже до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), као и
да имају одговарајуће образовање предвиђено Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012
и 15/2013). Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: оверену копију дипломе о
стеченом степену и врсти образовања, доказ да поседују образовање предвиђено чл. 8 Закона о основама система образовања и
васпитања, уверење о држављанству и извод из матичне књиге
рођених. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. За кандидате који уђу у ужи избор предвиђена је претходна провера
психофизичких способности за рад са децом и ученицима, код
надлежне службе за запошљавање. Изабрани кандидат дужан
је да пре ступања на рад достави лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Доказ о
испуњености услова из чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (потврда о некажњавању) прибавиће школа. Пријаве достављати на адресу школе.
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
26000 Панчево, Максима Горког 7
тел. 013/2352-615

Наставник групе предмета електротехника

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

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 11/09, 52/11 и 55/13), Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставиика у стручним школама („Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11,
8/11, 9/13, 6/14), Правилником о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм
огледа за образовни профил: администратор рачунарских мрежа („Сл. гласник-Просвтни гласник“, бр. 17/06 и 23/07), Правилником о врсти образовања наставника у стручним школама које
остварују наставни план и програм огледа за образовни профил:
електротехничар мултимедија („Сл. гласник-Просветни гласник“,
бр. 09/07 и 17/07), Правилником о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм
огледа за образовни профил: електротехничар телекомуникација („Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 09/07 и 17/07) и услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 11/09, 52/11 и 55/13).
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: краћу биографију са кретањем у
служби, оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, оверену фотокопију додатка дипломи или оверену фотокопију индекса или потврду високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; доказ да
зна српски језик (ако кандидат није стекао високо образовање на
српском језику доставља оверену фотокопију вишег или средњег
образовања на српском језику или доказ да је положио испит
за лиценцу на српском језику или доказ да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе), извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте са
пријавом пребивалишта. Кандидат који буде изабран дужан је да
пре закључења уговора о раду достави уверење о здравственој
способности за рад са децом и ученицима, не старије од шест
месеци. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу
психофизичких способности. Право учешћа на конкурсу има канНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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дидат који није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, о чему ће школа прибавити доказ. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Информације на број телефона: 013/2352-615.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ“
12315 Рашанац
тел/факс: 012/340-015
е-mail: skolarasanac@gmail.com

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена
- мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за наставника основне школе, за педагога и психолога
(доказ се подноси уз пријаву на конкурс); дозвола за рад (лиценца) - доказ се подноси уз пријаву на конкурс; обука и положен
испит за директора установе (кандидат изабран за директора
дужан је да положи испит за директора у року од годину дана од
дана ступања на дужност, а сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања); да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад (уверење високошколске установе којом потврђује да је положио испит из српског језика, уколико стечено образовање није на српском језику)
- доставља кандидат који није стекао образовање на српском
језику; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања
(овај доказ подноси се уз пријаву на конкурс); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(подноси се пре закључивања уговора о раду); да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); 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); да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику). 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:
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен
препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; потврду о радном искуству; биографске податке и преглед кретања на одговарајућим пословима,
а који могу указати на стручне и организационе способности.
Пријаве слати на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

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

Васпитач

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

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог или првог степена за образовање васпитача, у складу са Законом о високом
образовању или VI степен стручне спреме, виша школа за образовање васпитача; поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених, оригинали или оверене копије), оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању. Пријаве слати на адресу установе, са
назнаком: “За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код директора и секретара установе и на број телефона:
012/210-308.

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

Технички секретар

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 за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ о испуњавању услова 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.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
ПРИЈЕПОЉЕ

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

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; одговарајуће високо
образовање предвиђено чл. 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена, мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, за наставника основне музичке
школе, педагога или психолога; дозвола за рад, обука и положен
испит за директора школе (програм обуке за директора школе
и правилник о полагању испита за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за
директора у року од годину дана од дана ступања на дужност,
тј. од дана доношења подзаконског акта којим се регулише ова
материја); најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
18.02.2015. | Број 609 |

47

Наука и образовање

децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду да имају најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци,
оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених (не старији од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија), уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од шест месеци, прилаже се пре закључења уговора о раду).
Потврду да кандидат није осуђиван прибавља школа по службеној дужности. У разматрање ће се узети пријаве кандидата који
не приложе доказе да су положили испит за директора установе,
с обзиром да надлежно министарство није донело подзаконски
акт о полагању испита за директора. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ОШ „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“
31318 Кокин Брод, Радојиња
тел. 033/88-281

Наставник историје

на одређено време, са 35% радног времена, за рад у
матичној школи Радојиња

УСЛОВИ: Кандидати треба да доставе доказе (у оригиналу или
оверене фотокопије) из којих се види да испуњавају услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања
и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „КАРАЂОРЂЕ“

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Наставник математике

на одређено време, са 40% радног времена, до
повратка запослене са боловања, односно породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће групе предмета; кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8, 120 и 121
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 2 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13) и
доставе неопходне доказе о испуњености услова: кратку биографију (CV), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, 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 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. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
школа по службеној дужности.

www.nsz.gov.rs
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ОШ „САВА КОВАЧЕВИЋ“

11312 Михајловац, Црногорска 2
тел. 026/741-031

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања из члана 59,
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена
- мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), да кандидат испуњава услове за наставника
основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за
рад (лиценце); обука и положен испит за директора школе; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства РС; знање језика
на ком се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
најмање пет година рада у установи на пословима обазовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор
се бира на период од четири године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о држављанству
Републике Србије (оверене фотокопије уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци),
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању (не старије од 6 месеци), доказ о знању језика на
ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику), оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (не старије од 6 месеци), уверење
надлежног суда да против лица није покренута истрага, нити
подигнута оптужница за кривично дело из надлежности суда (не
старије од 6 месеци), потврду о радном стажу на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
радну биографију, оквирни план рада за време мандата. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности изабрани кандидат биће дужан да достави пре закључења уговора
о раду (не старије од 6 месеци), а доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- прибавља школа, пре доношења одлуке о избору. Изабрани
кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року од годину дана од дана ступања на дужност. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
11316 Голобок
тел. 026/381-007

Стручни сарадник - педагог, психолог

на одређено време до повратка запослене са
трудничког боловања, породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета, за 50% радног времена,
односно 20 сати недељно

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; 2.
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; 3. да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о стеченом
одговарајућем образовању и уверење о држављанству. ДокуменНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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та доставити у оригиналу или у овереној фотокопији, не старија
од шест месеци. Доказ о испуњености услова под тач. 2 подноси
се пре закључења уговора о раду, док доказ под тач. 3 прибавља
школа. Проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО“

25211 Светозар Милетић, Трг слободе 1
тел. 025/840-041

Поново расписује конкурс за:

Директор

закључења уговора о раду. Изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од годину
дана од дана ступања на дужност, у складу са чланом 59 став 9
Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве се
подносе на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија
неће разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Ванредни или редовни професор за ужу научну
област Методика наставе познавање природе

на период од 4 године

на одређено време, на период од 5 година

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабран кандидат
који испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године, за наставника те врсте школе
и подручје рада, за педагога и психолога; дозвола за рад, обука
и положен испит за директора установе и најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; изузетно, дужност директора основне школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 8 став 3 Закона за наставнике те врсте школе (основна школа), односно лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, основне струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 Закона (на поновљеном конкурсу кандидати који имају одговарајуће
образовање из члана 8 став 2 и 3 Закона - равноправни су); да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; да има дозволу за рад (лиценцу), најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, обуку и положен испит за
директора установе.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука методике наставе познавања природе; научни назив доктора
науке методике наставе биологије; научни назив доктора науке
методике наставе физике; научни назив доктора науке методике наставе хемије; научни назив доктора методике наставе географије; научни назив доктора методике наставе - докторска
дисертација усмерена ка ужој научној области; научни назив
доктора дидактичко-методичких наука - докторска дисертација
усмерена ка ужој научној области; научни назив доктора дидактичко-методичких наука разредне наставе у области методике наставе познавања природе; научни назив доктора методике разредне наставе - докторска дисертација усмерена ка ужој
научној области. Кандидати морају испуњавати и остале услове
предвиђене Законом о високом образовању, Статутом и општим
актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и општим актима
Педагошког факултета у Сомбору. Кандидат уз пријаву подносе:
оверену копију дипломе основних, магистарских/мастер и докторских студија, кратку биографију, библиографију објављених
радова и саме радове, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење о некажањавању и лекарско уверење.
Место рада: Сомбор.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: биографске податке, односно радну биографију (навести значајније
награде и постигнућа из области образовања, искуство у раду на
пољу образовања, стручност и активност, друштвену ангажованост, чланство и функцију у организацијама културно-просветног
значаја, активности на пољу стручног усавршавања у последњих
пет година), оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, доказ о знању језика на ком се
изводи образовно-васпитни рад у школи, уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу - дозволи за рад, потврду
о раду у области образовања - доказ о најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог образовања (оверена фотокопија радне књижице), уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал). Школа по службеној дужности прибавља уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела која га чине
неподобним за рад у школи, у складу са чланом 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре

на одређено време ради замене одсутног радника преко
60 дана

Бесплатна публикација о запошљавању

Поступак избора у звање и заснивање радног односа спроводи се
у складу са одредбама Закона о високом образовању, одредбама
Статута и општих аката Универзитета у Новом Саду и Статута
и Општих аката факултета. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др РУЖИЦА РИП“
25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Радник на одржавању чистоће

УСЛОВИ: до III степена стручне спреме; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије; знање језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад, у складу са чл. 120 ст.
1 тачка 5 и чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидат уз пријаву подноси: биографске податке,
односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопија, до 6 месеци старости); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија).
Уверење да кандидати нису осуђивани прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се примају поштом на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
18.02.2015. | Број 609 |
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕРА ГУЦУЊА“

25000 Сомбор, Венац војводе Петра Бојовића 3
тел. 025/433-511

Стручни сарадник - педагог за физичко
васпитање - приправник
на одређено време до 24 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет за физичко васпитање.

Спремачица

на одређено време до 12 месеци, односно до повратка
запослене

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: доказ о стеченој стручној спреми (диплома) и уверење о држављанству. Молбе са биографијом
слати на адресу установе. Документација се доставља у овереним фотокопијама. Документа важе 6 месеци од издавања. Неоверена документација сматраће се непотпуном. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у обзир.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др РУЖИЦА РИП“
25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Наставник физике

на мађарском наставном језику, са 42,57% радног
времена

УСЛОВИ: 1) професор физике; 2) дипломирани физичар; 3)
дипломирани астрофизичар; 4) професор физике - хемије; 5)
дипломирани инжењер физике, смер индустријска физика; 6)
дипломирани физичар за општу физику; 7) дипломирани физичар за примењену физику; 8) дипломирани физичар-информатичар; 9) професор физике за средњу школу; 10) дипломирани
физичар за теоријску и експерименталну физику; 11) дипломирани физичар - истраживач; 12) дипломирани физичар за
примењену физику и информатику; 13) дипломирани физичар
- медицинске физике; 14) дипломирани професор физике - мастер; 15) дипломирани физичар - мастер; 16) дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије; 17) дипломирани физичар мастер физике - астрономије; 18) дипломирани физичар - мастер
медицинске физике; 19) дипломирани професор физике-хемије
- мастер; 20) дипломирани професор физике-информатике - мастер; 21) дипломирани физичар - професор физике - мастер; 22)
дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика мастер; 23) дипломирани физичар - примењена и компјутерска
физика - мастер; 24) дипломирани физичар - примењена физика
и информатика - мастер; 25) мастер физичар; 26) мастер професор физике. Лице из алинеје 25 и 26 мора имати претходно
завршене основне академске студије на студијским програмима
из области физике.

Наставник српског као нематерњег језика

у одељењима на мађарском наставном језику, са 31,1%
радног времена

УСЛОВИ: 1) професор српскохрватског језика и југословенске
књижевности за наставу на мађарском, русинском и румунском
језику; 2) професор српског језика и књижевности у одељењима
за националне мањине; 3) дипломирани филолог србиста (српски
језик и лингвистика) - мастер; 4) професор српског језика и књижевности; 5) професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком; 6) професор српске књижевности и језика; 7) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; 8)
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; 9) дипломирани филолог српске књижевности са јужнос-
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ловенским књижевностима; 10) професор, односно дипломирани
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;
11) професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик; 12) професор српскохрватског језика и опште лингвистике; 13) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; 14) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима;
15) професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и општу књижевност; 16) професор југословенске
књижевности са страним језиком; 17) дипломирани филолог за
српски језик и књижевност; 18) дипломирани филолог за књижевност и српски језик; 19) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и Српска књижевност);
20) мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски
програми: Српска филологија: српски језик и лингвистика); 21)
мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски
програми: Српска књижевност, Српска књижевност и језик); 22)
мастер филолог (студијски програм Филологија, модули: Српски
језик и Српски језик и компаративна књижевност); 23) мастер
филолог (студијски програм Српски језик и књижевност). Лице из
алинеје 3 обавезно је да положи испите из Методике са основама
глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке праксе и Српског језика у контексту са мађарским
језиком. Лице из алинеја 4-23 у обавези су да положе испите из
Методике са основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке праксе и испит из српског
језика у контакту са мађарским језиком.

Наставник анатомије и физиологије

на српском језику, са 14,14% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине.

Наставник педијатрије са негом

на српском језику, са 27% радног времена

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

Наставник интерне медицине са негом

на српском језику, са 45,71% радног времена

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

Наставник инфектологије са негом

на српском језику, са 28,57% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста инфектолог; специјалиста доктор медицине, специјалиста инфектолог.

Наставник хирургије са негом

на српском језику, са 47,14% радног времена

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

Наставник неуропсихијатрије са негом
на српском језику, са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста неуропсихијатрије;
специјалиста доктор медицине, специјалиста психијатарије; специјалиста доктор медицине, специјалиста неурологије.

Наставник групе стручних предмета за
образовни профил: физиотерапеутски техничар
на српском језику, са 64,4% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину
и рехабилитацију; специјалиста доктор медицине, специјалиста
физикалне медицине и рехабилитације.
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Наставник гинекологије и акушерства са негом
и акушерства
на српском језику, са 45% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за гинекологију и акушерство; специјалиста доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства.

Наставник групе стручних предмета за
образовни профил: фармацеутски техничар
на српском језику - 100% радног времена, на
мађарском језику - 100% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; магистар фармације; специјалиста фармације; дипломирани фармацеут, специјалиста
фармацеутологије.

Наставник медицинске биохемије (теоријска
настава и вежбе)
на мађарском језику - 26,67% радног времена, на
српском језику - 61% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију; доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију; дипломирани фармацеут; дипломирани биохемичар;
дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; дипломирани биохемичар - мастер; магистар фармације - медицински биохемичар; мастер биохемичар.

Наставник фармацеутске хемије и увода у
козметологију
на српском језику, са 42,61% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; магистар фармације; специјалиста фармације; дипломирани фармацеут, специјалиста
фармацеутологије.

Наставник здравствене неге, вежби из
хирургије са негом и интерне медицине са
негом и прве помоћи

на српском језику, на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана

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 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.
ОСТАЛО: Услове за пријем у радни однос за сва радна места испуњава лице које има одговарајуће образовање - послове
наставника може да обавља лице које је стекло 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; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године (лице из овог
става 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); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
Бесплатна публикација о запошљавању

држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад, у складу са чл. 120 ст. 1 тачка 5 и чл.
121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања.
Када се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, лице мора да има и доказ о знању језика на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографске податке, односно радну биографију;
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику; доказ о образовању 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, оригинал или оверена фотокопија; уверење о
држављанству - оригинал или оверена фотокопија, до 6 месеци
старости; извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија. Уверење да кандидати нису осуђивани прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. У поступку
одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се примају поштом на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 025/430-540.

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

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног
односа:

Наставник за избор у звање и на радно место
професора струковних студија или предавача
за научну област Медицинске науке, ужу
научну област Интерна медицина
са непуним радним временом до 30% - за предавача
на одређено време од пет година, за професора
струковних студија на неодређено време

УСЛОВИ: VIII, VII/2 степен стручне спреме, доктор/магистар/специјалиста из одговарајуће научне области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно место
професора струковних студија или предавача
за научну област Медицинске науке, ужу
научну област Радиологија
са непуним радним временом до 30% - за предавача
на одређено време од пет година, за професора
струковних студија на неодређено време

УСЛОВИ: VIII, VII/2 степен стручне спреме, доктор/магистар/специјалиста из одговарајуће научне области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно место
професора струковних студија или предавача
за научну област Медицинске науке, ужу
научну област Неурологија (неуропсихијатрија)
са непуним радним временом до 30% - за предавача
на одређено време од пет година, за професора
струковних студија на неодређено време

УСЛОВИ: VIII, VII/2 степен стручне спреме, доктор/магистар/специјалиста из одговарајуће научне области, способност за наставни рад.
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Наставник за избор у звање и на радно место
професора струковних студија или предавача
за научну област Медицинске науке, ужу
научну област Гинекологија
са непуним радним временом, до 30% - за предавача
на одређено време од пет година, за професора
струковних студија на неодређено време

УСЛОВИ: VIII, VII/2 степен стручне спреме, доктор/магистар/специјалиста из одговарајуће научне области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно место
професора струковних студија или предавача
за научну област Медицинске науке, ужу
научну област Хирургија
са непуним радним временом до 30% - за предавача
на одређено време од пет година, за професора
струковних студија на неодређено време

УСЛОВИ: VIII, VII/2 степен стручне спреме, доктор/магистар/специјалиста из одговарајуће научне области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно место
предавача за научну област Филолошке науке,
ужу научну област Немачки језик
са непуним радним временом до 30% - за предавача
на одређено време од пет година, за професора
струковних студија на неодређено време

УСЛОВИ: VII/2, VII/1 степен стручне спреме, магистар/специјалиста или факултет из одговарајуће научне области, способност
за наставни рад.

Сарадник за избор у звање и на радно место
асистента за научну област Медицинске науке,
ужу научну област Стоматологија
са пуним радним временом, на одређено време од три
године

УСЛОВИ: други степен високог образовања, мастер/специјалиста
из одговарајуће научне области, уписане одговарајуће докторске
студије, који је студије првог и другог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Статутом школе, у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом - документа у оригиналу или у овереном препису и не старија од шест
месеци), достављају се на адресу: Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, 24000 Суботица, Банијска 67. Пријаву на конкурс доставити и у електронској
форми, на е-mail: vsovsu@gmail.com, користећи образац са сајта:
www.vsovsu.rs/О нама/Обрасци/Пријава на конкурс за избор у
звање. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Подршка
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ОШ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН“

24000 Суботица, Карађорђев пут 94
тел. 024/525-799

Професор српског језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка запослене са породиљског
одуства, за рад у одељењима на српском наставном
језику, са 60% радног времена

Професор српског језика и књижевности у
одељењима за националне мањине

на одређено време ради земене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка запослене са породиљског
одсуства, за рад у нижим одељењима у којима се
образовно-васпитни рад остварује на мађарском
наставном језику

УСЛОВИ: на основу чл. 120 до 122 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/2013), кандидат треба да има одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 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. Услови из Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС“, бр. 15/2013) за наставу
и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави
може да изводи лице које је стекло високо образовање, и то за
српски језик: професор српског језика и књижевности, професор
српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности
и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог
српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик
и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор
српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад
изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику, професор, односно дипломирани филолог за југословенску
и општу књижевност, професор југословенске књижевности са
страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, професор српског језика и српске књижевности,
дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), мастер
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу. Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада из предмета српски као нематерњи
језик у првом циклусу основног образовања и васпитања могу да
изводе: професор српског језика и књижевности у одељењима за
националне мањине, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама са мађарским, русинским или румунским наставним језиком, дипломирани филолог
(србиста - српски језик и лингвистика) - мастер, професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и
језика, професор српске књижевности и језика са општом књиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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жевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са
јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског
језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик
са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика
са источним и западним словенским језицима, професор, односно дипломирани филолог за југословенске књижевности и општу
књижевност, професор југословенске књижевности са страним
језиком, дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
дипломирани филолог за књижевност и српски језик, професор
разредне наставе, наставник разредне наставе, мастер филолог
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика)), мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика)), мастер учитељ, дипломирани учитељ-мастер. Лица из става 8 тач. 19, 20, 23 и 24 овог члана која
су диплому стекла на језику мањина треба да поседују знање
српског језика најмање на нивоу Ц1 (Заједничког европског оквира). Ниво знања Ц1 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на неком од учитељских/педагошких факултета
или на катедри за српски језик одговарајућих факултета у Републици Србији. Лица из става 8 тач. 3-24 овог члана у обавези су
да положе испите из Методике с основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке праксе и српског језика у контакту са мађарским/словачким језиком
(за мађарску и словачку националну мањину) или Лингвистику
у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика у контакту) за
остале националне мањине.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, диплому о стеченом образовању,
доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, краћу биографију. Тражене доказе кандидати достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о
здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
извршиће Национална служба за запошљавање, а уверење се
подноси пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - школа ће прибавити по службеној дужности
од надлежне полицијске управе МУП-а, за изабраног кандидата.
Пожељно знање мађарског језика за предмет српски као нематерњи. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Контакт телефон: 024/525-799, Гордана Поњаушић, секретар школе.

ОШ „БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО“
ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ БАЈША
24343 Бајша, Закина 5
тел. 024/721-011

Наставник разредне наставе

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 предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013): професор разредне наставе,
наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском шкоБесплатна публикација о запошљавању

лом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну
школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ мастер; професор
разредне наставе и ликовне културе за основну школу; да има
психофизичку 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;
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или
диплому о стеченом образовању, доказ да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина - све у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван 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.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126
тел. 024/558-336

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 59 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање 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
(“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење
и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
за наставника ове врсте школе и подручја рада за здравство
и социјална заштита и личне услуге, за педагога и психолога,
лиценца (стручни испит) за наставника, педагога или психолога;
држављанство Републике Србије; да је савладао обуку и да има
положен испит за директора установе; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси
се 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); најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверен препис или фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту за наставника, педагога или психолога, уверење о положеном испиту за директора установе, уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), лекарско
уверење којим доказује да има психичку, физичку и здравствену способност за рада са децом и ученицима (подноси се пре
закључења уговора о раду), уверење да кандидат није осуђиван
од МУП-а РС, полицијске управе према месту пребивалишта кандидата (прибавља школа), потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања, доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора
школе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван за кри18.02.2015. | Број 609 |
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вична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 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 чл. 59 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу школе, са назнаком: “Конкурс за директора школе”.
Пријаве се подносе препорученом пошиљком или лично сваког
радног дана у седишту школе, Суботица, Београдски пут 126, у
времену од 08,00 до 14,00 часова. Информације о конкурсу могу
се добити на број телефона: 024/558-336.

ШАБАЦ
ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

15359 Дубље, Ђ. Драже Михајловића 8
тел. 015/440-005

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 59,
чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13):
одговарајуће високо образовање за наставника основне школе,
за педагога или психолога стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или стечено 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 за
обављање послова наставника, педагога или психолога; 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 члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да
зна језик на ком се оставрује образовно-васпитни рад. Изабрани
кандидат је дужан да положи испит за директора установе у року
од годину дана од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: доказ о
држављанству (уверење о држављанству, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту - дозволи за рад; потврду о раду у области образовања и васпитања; уверење суда да није покренут кривични
поступак и да није покренута истрага (не старије од 6 месеци);
биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (не старије од 6 месеци) - доставља кандидат који
одлуком Школског одбора буде изабран за директора, пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа по службеној дужности. Директор школе 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. Пријаве са потребном документацијом слати
на адресу школе.

вања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); да имају психичку, физичку и здравствену способност (лекарско уверење о томе
као доказ доставља кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по
службеној дужности); држављанство Републике Србије; да знају
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ“
31312 Мачкат
тел. 031/3830-255

Наставник математике

са 88,89% радног времена, за рад у ИО Шљивовица, на
одређено време до краја школске 2014/2015. године

Наставник техничког и информатичког
образовања

са 40% радног времена за рад у матичној школи и 40%
радног времена за рад у ИО Шљивовица, на одређено
време до повратка раднице са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета

Наставник руског језика

са 45% радног времена за рад у матичној школи и 45%
радног времена за рад у ИО Шљивовица, на одређено
време до краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће
образовање у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи;
држављанство РС; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о соновама система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених.

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“

15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910

Наставник енглеског језика у другом циклусу
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: одговарајуће
образовање, односно да поседују VII степен стручне спреме, у
складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образо-
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ОСНОВНА ШКОЛА
„САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО“

вити: оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству.
Пријаве доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир. Ближе информације
о конкурсу се могу добити код секретара школе, на број телефона: 031/517-589.

Наставник математике

В РА Њ Е
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

31207 Сирогојно
тел. 031/3802-059

са 88,89% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године

Наставник математике

са 88,89% радног времена, за рад у ИО Љубиш, на
одређено време до краја школске 2014/2015. године

Наставник физике

са 60% радног времена - 6 часова у матичној школи
и 6 часова у ИО Љубиш, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године

Наставник биологије

са 80% радног времена - 8 часова у матичној школи
и 8 часова у ИО Љубиш, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13); држављанство РС; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о соновама система образовања и
васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о
стручној спреми; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ ЛУНЕ“
31204 Каран
тел. 031/803-243

Наставник српског језика

са 72% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 Закона о
основама система образовања и васпитања, као и из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи. Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане
одредбама чл. 120 до 123 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: кратку
биографију, доказ о држављанству РС (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
(осим приправника или других лица која могу заснивати радни
однос без положеног одговарајућег испита). Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „НАДА МАТИЋ“
31000 Ужице, Хаџи Мелентијева бб
тел. 031/517-589

Професор хемије

са 40% радног времена (20% у матичној школи и
20% у ИО Гостиница), на одређено време до повратка
одсутног радника

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у наведеном занимању;
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; држављанство РС; да није осуђиван
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву достаБесплатна публикација о запошљавању

Владичин Хан, Стубал
тел. 017/484-331

Наставник разредне наставе

на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погледу стручне спреме по Правилнику о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи, услове за обављање
образовно-васпитног рада из члана 8 и услове за заснивање
радног односа прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: уверење о држављанству, диплому о степену
и врсти стручне спреме, извод из матичне књиге рођених. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број
телефона: 017/484-331.

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

Професор фиксне протетике, настава у блоку

за 18% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета

УСЛОВИ: доктор стоматологије, виши зубни техничар, зубни
техничар за фиксну протетику, специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике, виши зубни техничар-протетичар, струковни зубни протетичар, специјалиста
струковни зубни протетичар.

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

УСЛОВИ: вежбе и практична настава у блоку: виши физиотерапеутски техниучар, виши физиотерапеут, струковни терапеут,
струковни физиотерапеут, специјалиста струковни физиотерапеут, дипломирани дефектолог, дипломирани педагог.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом доставити оригинале или оверене фотокопије следећих докумената:
диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, уверење из казнене евиденције. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима и децом доставља се пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати са
назнаком: „За конкурс“, на адресу школе.

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

Конкурс објављен 12.11.2014. године у публикацији
„Послови“, исправља се за радно место: професор парцијалне протезе, настава у блоку, за 9% радног времена,
на одређено време до 31.08.2015. године, и треба да гла18.02.2015. | Број 609 |
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си: професор парцијалне протезе, настава у блоку, за 9%
радног времена, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета. У осталом делу конкурс је непромењен. Благовременим пријавама сматраће се пријаве достављене
школи у року од 8 дана од дана објављивања исправке
конкурса. Пријаве слати са назнаком: „За конкурс“, на
адресу школе: Медицинска школа „Др Изабел Емсли
Хатон“, Моше Пијаде бб, 17501 Врање.

ВРШАЦ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

26300 Вршац, Дворска 17-19
тел. 013/831-701

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 70% радног времена

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: да је лице
је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, у складу са законом, и да имају одговарајући степен
и врсту образовања, у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи;
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. 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 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. Доказ о томе прилаже се уз конкурсну документацију, у оригиналу или у овереној
фотокопији. Послове наставника и стручног сарадника, осим за
ромски језик, може да обавља лице које је стекло средње, више
или високо образовање на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе, у смислу познавања језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о стицању
образовања на језику на ком се остварује образовно-васпитни
рад је диплома о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија). Доказ о положеном испиту из језика на ком се
остварује образовно-васпитни рад прилаже се уз конкурсну документацију, у оригиналу или у овереној фотокопији.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
краћу биографију, диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству (издато
у последњих 6 месеци, у оригиналу или у овереној фотокопији),
извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или у овереној
фотокопији). Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - прилаже се приликом коначности одлуке о избору, а пре закључења
уговора о раду. Психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати који буду ушли у ужи избор бити накнадно обавештени. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се достављају на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе или на број телефона:
013/831-701.
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Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању

На сајту РФЗО стоји и да је документација
потребна за утврђивање својства осигураника
за незапослено лице које не прима новчану накнаду, социјално угрожено лице, избегло, односно
прогнано лице коме је надлежни републички орган утврдио статус избеглог, односно прогнаног
лица из бивших република СФРЈ са боравиштем
на територији Републике Србије следећа:
1. изјава о приходима за утврђивање цензуса,
2. фотокопија личне карте подносиоца изјаве
и чланова породице (лична карта на увид),
3. доказ о висини свих месечних прихода
за сваког члана породице, који се прилаже уз
изјаву.
Да би се здравствено осигурање грађанима
финансирало из буџета Републике Србије неопходно је да месечни износ прихода не прелази
висину цензуса за стицање својства осигураног лица. Висину цензуса за својство осигураног лица споразумно су прописали министар
здравља и министар за социјална питања.
Лицима која живе сама здравствено осигурање се финансира из буџета, уколико њихов месечни приход не прелази износ нето минималне
зараде у Републици увећан за 30 одсто. Подробније информације можете добити на: http://www.
rfzo.rs/index.php/zdr-knjizice.
Планирам да се преселим у други град,
па ме интересује да ли могу да се пријавим на евиденцију НСЗ у тој општини са
пријављеним новим боравиштем?
Незапослена лица се пријављују у филијалу
НСЗ према адреси пребивалишта. Ако намеравате да се преселите у други град и желите у том
граду да будете на евиденцији незапослених,
јер ћете ту тражити посао, односно покренути
сопствени посао, треба да промените адресу
пребивалишта у личној карти, да се одјавите са
евиденције незапослених у претходном месту
боравка и у року од 7 дана пријавите на евиденцију у филијали НСЗ у граду у којем ћете сада
живети.
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АКТУЕЛНО Локални акциони план запошљавања у општинама Житиште и Нова Црња

НОВИ ПОДСТИЦАЈИ ЗАПОШЉАВАЊУ

Средства предвиђена за запошљавање незапослених који се налазе на евиденцији НСЗ у
Житишту износе 300.000 динара по новоотвореном радном месту

О

пштина Житиште је 2. фебруара расписала Јавни позив послодавцима за отварање нових радних места у
2015. години. Средства предвиђена за запошљавање
незапослених лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање - Испостава Житиште износе 300.000 динара по новоотвореном радном месту. Буџетом општине Житиште су предвиђена средства у висини од
9.000.000 динара за овај програм, односно запошљавање 30
незапослених.
Ове године општина Житиште је по Локалном акционом
плану запошљавања (ЛАПЗ) предвидела укупно 14.000.000
динара за програме новог запошљавања, стручне праксе и
јавних радова. Локалним акционим планом запошљавања за
2015. годину предвиђено је и 5.000.000 динара за удруживање средстава са Националном службом за запошљавање.
У 2014. години општина Житиште је за програме запошљавања издвојила средства у висини од 33.000.000 динара
(од Покрајинског секретаријата добијена су средства у висини од 20.000.000 динара). Реализован је програм стручне
праксе (42 лица), „Прва шанса“ (42 лица) и јавни радови (78
лица).
Локални савет за запошљавање општине Нова Црња,
на седници одржаној 3. фебруара, усвојио је Предлог локалног акционог плана запошљавања за 2015. годину и упутио
га Скупштини Општине Нова Црња на усвајање. Локалним

акционим планом, односно буџетом општине, предвиђено
је 3.000.000 динара за реализацију стручне праксе и јавне
радове. Предвиђена средства Нова Црња ће удружити са Националном службом за запошљавање.
У прошлој години ова општина из свог буџета издвојила је 1.000.000 динара, које је удружила са средствима
Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и
равноправност полова, те је укупан износ за реализацију
програма по ЛАПЗ-у у 2014. години износио 3.000.000 динара. У 2014. години по програму стручне праксе ангажовано је
17 незапослених са евиденције Националне службе за запошљавање, код 8 послодаваца.
Дејан Мелар

Нови Пазар За бољи пословни амбијент и нова запошљавања

У

ПРИВРЕДНИ И ЕКОНОМСКИ НАПРЕДАК

Новом Пазару је одржан радни
састанак коме су присуствовали
представници привреде, односно послодавци и представници
релевантних државних институција.
Главни циљ састанка био је да се створе услови за креирање бољег пословног
амбијента и повећају могућности за
нова запошљавања, чиме би се остварио значајан привредни и економски
напредак у овом граду, али и целом региону, како је истакао потпредседник
Скупштине Србије Владимир Маринковић.
„Ово је изузетна прилика за успостављање одличне сарадње са
послодавцима. Нови Пазар има велике
потенцијале за развој текстилне индустрије, производњу намештаја и обуће
и треба се фокусирати на стварање и
развој нових кластера у тим областима, како би се омогућило проширивање
постојећих и отварање нових тржишта,
уз значајну подршку Министарства
привреде“, рекао је Милош Петровић,
представник овог министарства.
Директор Националне службе за
запошљавање Зоран Мартиновић
нагласио је да у Новом Пазару постоји
квалитетна, стручна и млада радна
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снага, а да НСЗ
чини све како би
подстакла отварање нових радних места, уз субвенције које су део
програма и мера
активне политике
запошљавања.
„Ове године
су издвојена знатно већа средства
за финансирање
програма и субвенција који имају за
циљ пре свега ново запошљавање, и
то првенствено у приватном сектору“,
рекао је Мартиновић, детаљно представивши све мере активне политике
запошљавања које ће се спроводити у
овој години. Позвао је послодавце на
сарадњу, како би се у континуитету повећавао број запослених.
Састанку су присуствовали и Ненад Радовановић из Фонда за развој, Јован Миљковић, представник
СИЕПЕ и Дејан Вукотић, из Агенције
за осигурање извоза Србије. Састанак
је организовала Градска управа Новог Пазара, а гостима су се обратили
и градоначелник Мехо Махмутовић
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и директор Филијале Нови Пазар НСЗ
Нихат Бишевац.
Послодавци су овом приликом истакли своје пословне идеје и циљеве,
али и проблеме са којима се свакодневно сусрећу у пословању. Градоначелник Махмутовић је рекао да се Градска
управа труди да обезбеди што боље
услове како би се привукли страни
инвеститори, али и подстакли домаћи
привредници, и на тај начин обезбедио
развој целог града и бољи услови живота за суграђане. У ту сврху отворена
је и Канцеларија за развој привреде и
сарадњу са дијаспором, чији је циљ повећање броја запослених и стални напредак и развој Новог Пазара и ширег
окружења.
А.Бојаџић
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АКТУЕЛНО Сарадња Општине Пирот и пиротске филијале НСЗ

ЧЕТИРИ ПРОГРАМА ЗА 100 НЕЗАПОСЛЕНИХ
За јавне радове издвојено 3,6 милиона динара, за финансирање стручне праксе 2,8
милиона, док је за програм самозапошљавања предвиђено 2,4 милиона динара. За
субвенције за запошљавање теже запошљивих - 1,2 милиона динара

О

пштина Пирот и пиротска филијала Националне
службе за запошљавање потписале су Споразум о
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2015. годину, према
коме ће кроз реализацију 4 програма бити запослено око 100
лица са евиденције НСЗ.
Ненад Петровић, из Канцеларије за локални економски развој општине Пирот, истакао је да ће овај документ већ
добру сарадњу подићи на још виши ниво. „Новина је да ће
програми и мере намењени запошљавању у општини Пирот,
које општина самостално финансира, бити реализовани у сарадњи са стручним службама НСЗ“, истакао је Петровић.
Председник Локалног савета за запошљавање Славиша Свиларов навео је да је ове године издвојено 10 милиона динара за реализацију 4 програма. На основу Локалног
акционог плана за запошљавање, за јавне радове издвојено
је 3,6 милиона динара, за финансирање стручне праксе 2,8
милиона динара, за програм самозапошљавања 2,4 милиона динара и за програм доделе субвенција за запошљавање
теже запошљивих особа одређено је 1,2 милиона динара.
„Наведени износи представљају повећање у односу на прошлу годину, а ребалансом буџета је предвиђено издвајање
додатна три милиона динара“, нагласио је Свиларов. Први
конкурс - јавни позив за реализацију програма стручне
праксе, објављен је 7. фебруара.
Јелена Костић, директорка Филијале Пирот НСЗ, истакла је да ће филијала пружити комплетну техничку и логистичку помоћ општини приликом спровођења програма и
мера из ЛАПЗ-а за 2015. годину. Искористила је прилику и
позвала представнике остале три општине Пиротског округа,
које су према степену развијености сврстане у 4. категорију,
да искористе могућност и преко Филијале Пирот министарству надлежном за послове запошљавања до 28. фебруара
поднесу захтеве за учешће у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања које су предвиделе
својим локалним акционим плановима запошљавања за
2015. годину, а све у складу са Националним акционим планом запошљавања.

У Филијали Пријепоље НСЗ

Председник Општине Пирот Владан Васић истакао је
да је општина ове године обезбедила средства за реализацију ових програма и да је задовољан што се удруженим снагама са НСЗ креће у борбу против великог проблема Пирота
и Србије - незапослености.
„Ово је само део сета мера и програма којима општина жели да помогне у решавању проблема незапослености.
Програм јавних радова показао се као веома добар у претходном периоду и са аспекта упошљавања људи и решавања
проблема које људи идентификују у својој средини. Затим, ту
је програм стручне праксе, у оквиру кога млади људи који
завршавају факултете имају могућност да стекну прво радно
искуство. Четвртина људи који користе овај програм добију
стални посао у институцијама у којима раде. Можда је најинтересантнија подршка запошљавању и самозапошљавању,
јер људи који покрећу свој бизнис или га унапређују могу
на овај начин да дођу до потребних средстава за те намене“,
рекао је Васић и похвалио стручне капацитете којима располаже НСЗ и напоре који се предузимају на смањењу незапослености.
М. Јонић

ДОДЕЉЕНИ
СЕРТИФИКАТИ

Десеторо полазника обуке добило сертификате
за израду пецива

У

просторијама Филијале Пријепоље НСЗ додељени
су сертификати полазницима обуке за израду пецива (10). Сертификате је уручила директорка Филијале Пријепоље Ана Пејовић, а свечаности су
присуствовали и руководилац Групе за развој предузетништва и програме запошљавања Слободан Гојковић,
организатор образовања одраслих Мирослав Нешовић и
власница СЗР „Пекара нова“ Нада Љујић, извођач обуке.
„Надам се да ће вам знања и вештине које сте стекли
олакшати и убрзати пут до посла, а Филијала Пријепоље
ће вам увек бити на располагању, како бисте свој циљ ост-
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варили“, истакла је Ана Пејовић, честитајући полазницима
на успешно завршеној обуци.
Обука је организована након сагледавања реалних потреба послодаваца за овим занимањем. Филијала
Пријепоље НСЗ ће и убудуће истраживати и ослушкивати
потребе тржишта рада и на основу тога организовати и
реализовати потребне обуке.
Полазници су се захвалили НСЗ на успешној и квалитетно организованој обуци. Истакли су да им новостечена
знања и вештине много значе и да ће им сигурно помоћи у
бржем запошљавању.
А. Стикић
18.02.2015. | Број 609 |
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БЕОГРАД Почела примена Aкционог плана
запошљавања

ОД МАРТА РАДИОНИЦЕ

„ЗНАЊЕМ ДО ЦИЉА“
Подршка Београђанима који желе да
започну свој посао. До краја фебруара
у Београду и највећи инкубатор за
старт-ап предузећа

С

авет за запошљавање града Београда у сарадњи са Националном службом за запошљавање
- Филијала за град Београд,
Привредном комором Београда, Регионалном агенцијом за развој и европске интеграције, Градским центром за
социјално предузетништво, започео
је примену Акционог плана запошљавања у 2015. години, организовањем
радионица „Знањем до циља“, како би

пружањем знања свим Београђанима
који желе да започну свој бизнис, да се
самозапосле, да виде шта све држава и
град дају, које све субвенције могу да
добију, као и да добију потребно знање
да воде своја предузећа. Надамо се да
ћемо у будућности имати више малих
и средњих предузећа и да ћемо незапосленост успети да смањимо и на овај
начин. Планирамо до краја месеца отварање једног од највећих инкубатора у

се што већем броју заинтересованих
грађана пружило бесплатно елементарно знање на тему покретања сопственог бизниса.
Радионице ће се бавити различитим темама, од писања бизнис планова, маркетинга, пореза и доприноса до
писања захтева за субвенције и обухватаће разнородне области привреде
- од пољопривреде до информационих
технологија. Први циклус едукација почиње у првој недељи марта.
Тим поводом, у Старом двору, 11.
фебруара, организована је конференција за новинаре, на којој су говорили
представници свих институција које
учествују у пројекту радионица.
„Савет за запошљавање града Београда, као што је и обећао, кренуо је
у имплементацију Акционог плана
запошљавања. Сви заједно крећемо
у обуке ‚Знањем до циља‘, односно са

граду Београду“, истакао је Драгомир
Петронијевић, члан Градског већа и
председник Савета за запошљавање
града Београда.
„Оснивање Савета за запошљавање
града Београда и имплементација Акционог плана запошљавања за 2015.
годину значајно доприносе реализацији активне политике запошљавања,
у складу са Националном стратегијом
запошљавања“, изјавио је Драган Сикимић, заменик директора НСЗ. Он је,
такође, указао да је прошле године запослено 72.600 лица са евиденције Филијале за град Београд НСЗ и да стопа
незапослености, која је у Београдском
региону 15,9%, може да буде и мања,
захваљујући конкретним мерама које
ће се реализовати кроз Акциони план
запошљавања града Београда.
„Верујем да ће сарадња београдске
филијале НСЗ и Савета за запошља-
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вање града Београда, која је идеалан
спој нове енергије, нових идеја и великог искуства, неизоставно допринети
даљем смањењу стопе незапослености
на територији Београда“, истакао је Сикимић.
„Акциони план запошљавања
направљен је крајем прошле године
и полако почињемо са његовом реализацијом. Направљен је да бисмо
имали конкретне мере за решавање
проблема незапослености у Београду.
Обухвата различите врсте радионица и едукације, различите субвенције,
као и праћење докле се стигло и докле су привредници успели у свему
томе. Први пут је град Београд добио
нека средства и од Републике“, рекла је
Тијана Маљковић, градски секретар
за привреду.
Представници Фонда за развој
најавили су да ће од 13. фебруара примати захтеве за прве кредите за почетнике, истичући да до сада нису имали
блиску сарадњу са локалном самоуправом.
Планирано је да се радионице
„Знањем до циља“ одрже од 2. до 8. марта, у Градској управи града Београда,
на Тргу Николе Пашића 6. Понедељак
и уторак предвиђени су за одржавање
радионице НСЗ - Филијале за град Београд, на тему „Пут до успешног предузетника“, среда је резервисана за радионицу Привредне коморе Београда, на
тему „Израда бизнис плана”. Радионица
Регионалне агенције за развој и европске интеграције (РАРЕИ) је у четвртак,
са темом „Увод у маркетинг и продају
за почетнике у пословању“, у петак је
радионица Фонда за развој - „Апликациона обука за старт-ап кредите“, док
су последња два дана, субота и недеља,
намењени радионицама Градског центра за социјално предузетништво града Београда, са темама „Анализа тржишта“ и „Пословна комуникација“.
Све детаљније информације о овом
програму едукација постављене су на
интернет презентацији града Београда,
НСЗ и других институција које учествују у пројекту радионица.
Мира Колаковић
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АКТУЕЛНО Уз сертификат до посла

ОД ПЕЦИВА ДО КЕРАМИКЕ

Народни универзитет и нишка филијала НСЗ успешно реализовали обуке за
геронтодомаћице, керамичаре и израду пецива и бурека, за укупно 34 лица

Н

ишлијама који су успешно завршили обуке за тржиште рада, крајем прошлог месеца додељени су
сертификати. Народни универзитет је у сарадњи са
Националном службом за запошљавање реализовао
обуке за геронтодомаћице, за израду пецива и бурека, као и
обуку за керамичаре, за укупно 34 лица.
Сертификате су уручили директор Народног универзитета у Нишу Славица Антић и директор Филијале Ниш Националне службе за запошљавање Бобан Матић.
„Честитам вам на успешном завршетку обуке и желим
много успеха. Верујем да ће вам стечени сертификат олакшати пут до посла, а Национална служба за запошљавање ће
вам и даље бити на располагању“, изјавио је овом приликом
Бобан Матић.
„Обука је заиста била квалитетно организована и много сам научила о изради пецива. Овај сертификат ми много
значи, јер већ дуже време планирам да са пријатељицом отворим пекару, а сада сам један корак ближе остварењу тог
плана“, изјавила је Ана Цекић, која је успешно завршила
обуку за израду пецива.

„Путем оваквих обука полазници стичу знања која су
одмах применљива у пракси, па верујем да ће већина брзо
доћи до посла“, истакла је директорка Народног универзитета у Нишу Славица Антић.
В.Крстић

Подршка запошљавању и програм „Покрени се за посао“

РОКОВИ ПЛАЋАЊА НАЈВЕЋА ДИЛЕМА

Г

Састанку са представницима Града и НВО „Енека“ присуствовало више од
30 незапослених Шапчана

рад Шабац и НВО „Енека“ из Ниша, у сарадњи са Филијалом Шабац НСЗ, организовали су 26. јануара састанак са незапосленима који се налазе на евиденцији шабачке филијале, а заинтересовани су за покретање сопственог бизниса. Циљ
састанка је била презентација програма „Покрени се за посао“, којим се почетницима у бизнису обезбеђују бесповратна
средства у износу од 220.000 динара за куповину неопходне опреме за рад и унапређење предузетничке делатности.
Промотери су присутне информисали о условима конкурса и областима рада које се финансирају, као што су пољопривреда,
занатство, производња и услуге, уз напомену да програм искључује трговину, ауто-превозничке и такси услуге. Такође, напоменуто је да су корисници средстава у обавези да обезбеде сопствено учешће у висини од 20% одобреног износа донације.
Незапослени су највише дилема имали по питању обавеза и рокова који их очекују ако средства добију. Састанку је
присуствовало 31 лице, а Филијала Шабац ће свој допринос пројекту пружити у складу са активностима које предузима у
реализацији мера активне политике запошљавања.
А.Пајтић

Завршене обуке за геронтодомаћице у Прокупљу

О СТАРИМА ИМА
КО ДА БРИНЕ

У

трошкови превоза и осигурања за случај повреде на раду и
професионалног обољења.
Да ће стечено знање на најбољи могући начин знати
да примене у пракси, полазнице су показале током симулације ситуације која се често понавља у послу геронтодомаћице - када пацијент одбија храну и веома је неповерљив
према геронтодомаћици која га обилази. Љ.Стојановић

свечаној сали прокупачког Дома здравља, Жарко
Стојановић, организатор образовања одраслих у
Националној служби за запошљавање, свечано је
уручио сертификате полазницама обуке за геронтодомаћице. Сертификате је добило 15 полазница које су са
успехом завршиле обуку.
Додели сертификата присуствовали су директорка
Дома здравља, представници Народног универзитета у
Нишу, који је био извођач обуке, као и предавачи Весна
Ивић и Драгица Панић.
Обука у трајању од 160 часова реализована је у Дому
здравља у Прокупљу. Полазницама су били обезбеђени
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Породични сарадник - нова услуга

КАКО БИТИ БОЉИ РОДИТЕЉ

У четири града помажу фамилијама у кризи да им деца не би била одузета. „Живот ми се
променио када је почео да нам долази породични сарадник“, прича М. П. (37)

П

одаци Републичког завода за социјалну заштиту
показују да је око 2.000 родитеља привремено или
трајно одвојено од својих малишана због неадекватног старања. Неке од тих породица могле су бити
спасене. Зато је уз помоћ УНИЦЕФ-а, Фондације „Новак
Ђоковић“ и Министарства рада, 2013. године започет пројекат ангажовања подршке породици - „Породични сарадник“.
Циљ је био да се подржи биолошка породица да деци пружи
сигурну и подстицајну бригу.
Селма Ћатовић, специјални педагог и Ана Радовановић, психолог, део су тима од четворо породичних сарадника
који раде у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, у
Звечанској. А Београд је један од четири града, поред Ниша,
Новог Сада и Крагујевца, у којима је заживела услуга породичног сарадника.
„Блиско сарађујемо са центрима за социјални рад. Они
породице са своје евиденције питају да ли желе да добију
овакву подршку. Ако пристану, са породичним сарадником
виђају се у наредних шест месеци, у просеку једном недељно,
а по потреби и чешће“, каже за „Вечерње новости“ Ана Радовановић.
До сада је захтев за ову врсту помоћи стигао за 81 породицу. Десетак је одустало у старту, неке су већ завршиле
полугодишњу сарадњу, па у овом тренутку четворо београдских сарадника пружа услуге за 45 породица.
Фамилије са којима раде су разнолике. Некада су то
самохрани родитељи, некада у заједници живе бабе, деде и
други сродници, а дешава се и да сродници буду старатељи

Фондација „Новак Ђоковић“
„Пројекат Подршка породици у кризи финансира Фондација Новак Ђоковић са 750.000 долара. Трајаће три и по
године, а тежимо да постане стандардна услуга у систему
социјалне заштите наше земље. Циљ нас и наших партнера, УНИЦЕФ-а и Министарства рада и социјалних питања,
јесте да деца одрастају у својим породицама, јер је то
најсигурније и најлепше место“, каже Маја Јовановић,
пројект менаџер.
шалтерима сви одбијали. Помагали су и ромским заједницама које су дошле с Косова, а не знају српски и правно су
невидљиве. Затим адолесцентима и родитељима који имају
проблема у међусобним односима, па дете почне да експериментише са дрогом или алкохолом. Развод је свима врло
стресан и деци треба пуно подршке у тим ситуацијама.
Породични сарадници покушавају да усмере родитеље
да међусобно сарађују и раде у интересу своје деце. Дешава
се и да сарадња не успе, да родитељ за шест месеци не може
нешто конкретно да промени. Тада помоћ хранитеља ипак
може да буде добро решење.
„Живот ми се променио када је почео да нам долази породични сарадник. Деца и ја смо живели од скупљања секундарних сировина, просили смо по
раскрсницама, живели у картонском насељу, без воде и струје“,
прича М.П. (37), самохрана мајка
троје деце. У једном тренутку
била је на корак од одузимања
малишана због занемаривања стално су били на улици. Била јој
је потребна стручна помоћ.
Када је Селма Ћатовић први
пут дошла у њихов дом деца нису имала здравствене књижице, нису похађала наставу, најмлађи син није био уписан
у вртић. Селма им је помогла да се изборе са прикупљањем
компликоване папирологије, да пријаве пребивалиште, упишу најмлађе дете бесплатно у обданиште, изваде здравствене књижице и науче да располажу буџетом. Старији син
имао је проблема са вршњацима, па је сугерисала да пође у
саветовалиште. Први пут у животу М. П. је била суочена са
плаћањем струје и комуналија. И била јој је потребна асистенција.

Око 2.000 родитеља привремено или трајно одвојено од
својих малишана због неадекватног старања...

деци. Важно је да бар једна одрасла
особа буде спремна на сарадњу.
„Едукујемо родитеље да препознају потребе своје деце сходно њиховом узрасту. Покушавамо да видимо
где су очекивања родитеља, а где малишана, па да их негде сретнемо. Пружамо помоћ породицама у најразличитијим областима: образовној, социјалној,
здравственој... Обраћају нам се са различитим проблемима.
Рецимо: ‚Немам личну карту‘, ‚Деца неће да пију терапију‘,
‚Ћерка ме више не слуша‘, ‚Неће да иде у школу‘, ‚Неће да учи‘.
Некада их учимо како се тражи посао или планирају обавезе”, објашњава Селма Ћатовић.
Заједно са фамилијама, породични сарадници суочавали су се са разним ситуацијама. Једном оцу оштећеног слуха помогли су да прикупи документацију, јер су га дотле на
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Просечна зарада и потрошачка корпа

КОРПА НАЈСКУПЉА У ЗРЕЊАНИНУ
Просечна нето зарада у Србији у децембру достигла 49.970 динара. И даље
је знатно нижа од просечне потрошачке корпе, чија је вредност у новембру
износила око 66.119 динара

М

ладен Радовић, из Министарства трговине, туризма
и телекомуникација, истиче
да децембарски износ просечне нето плате у Србији никако не
може бити доведен у везу са евентуалним најавама поскупљења која се често
помињу у јавности, а не може бити ни
мерило за просечну месечну зараду.
„Децембарска плата садржи често
тринаесту плату, разне бонусе и никада
се не узима као мерило за просечну месечну зараду. Искуство из ранијих година нам говори да се децембарски ниво
плата достигне у марту или априлу, а
некада чак у мају“, прецизирао је Радовић у изјави за „Танјуг“.
Радовић је подсетио да је нова
просечна потрошачка корпа за месец
новембар 2014. године износила 66.119
динара и јефтинија је од просечне потрошачке корпе из претходног месеца за
0,28 одсто или 187,8 динара. Минимал-

на потрошачка корпа за новембар 2014.
године износила је 34.348,40 динара и
јефтинија је за 0,24 одсто или 83,82 динара у односу на минималну потрошачку корпу из октобра.
„У односу на новембар 2013. године
минимална потрошачка корпа скупља
је за 1,55 одсто. За покриће просечне
потрошачке корпе у новембру 2014.
године било је потребно 1,5 просечних
зарада, а за покриће минималне корпе
било је довољно 0,78 просечне зараде“,
прецизирао је Радовић.
Просечна зарада без пореза и доприноса у новембру, према подацима
Републичког завода за статистику, износила је 44.936 динара. Из Министарства трговине наводе да су потрошачке
цене производа и услуга у децембру
Бесплатна публикација о запошљавању

Најнижа просечна плата на
југу Србије, у Лесковцу, 33.733
динара, а просечна потрошачка корпа кошта 58.305
динара
2014. године, у односу на новембар
2014. године, биле у просеку су ниже за
0,4 одсто. Годишњи, а уједно и текући
раст потрошачких цена био је 1,7 одсто
(децембар 2014. у односу на децембар
2013. године).
Према подацима ресорног министарства, посматрано по главним
групама производа
и услуга подељеним према намени
потрошње, у децембру 2014. године
у односу на претходни месец, пад
цена забележен је
у групама: алкохолна пића и дуван
(-2,7%), транспорт
(-2,1%), храна и
безалкохолна пића
(-0,4%) и ресторани
и хотели (-0,3%). Раст цена забележен је
у групама: комуникације (2,5%), стан,
вода, електрична енергија, гас и друга
горива и намештај, покућство и текуће
одржавање стана (за по 0,3%), рекреација и култура (0,2%) и здравство (0,1%).
Из Асоцијације потрошача Србије
(АПОС) наводе да када је у питању вредност потрошачке корпе, која се односи
на основне животне намирнице, тренд
на тржишту показује да трговци своје
цене формирају на основу конкуренције, а не на основу просечних плата.
„То је показало и истраживање
које смо спровели у новембру 2014. године, на узорку од 60 намирница у по
три супермаркета, у три највећа града. Београд је имао најповољније цене,
потом следи Ниш, док је најскупље у

Новом Саду. Ако погледамо
просечне цене у три највећа
града у Србији, важи правило - што већи град, већа
је и конкуренција, а самим тим и ниже
цене“, казала је представница АПОС-а
Хелена Милићевић.
„Крајем претходне године први пут
се десило да готово није дошло до било
каквих промена цена основних животних намирница у односу на март 2014.
године. У том периоду једино месо и
месне прерађевине су у просеку поскупели за пет одсто, али то је и очекивано
због празника који су предстојали“, казала је Милићевићева.
Такође, истакла је да су појефтиниле намирнице од брашна и житарица, у
просеку за пет одсто. Појефтињења од
три одсто забележиле су намирнице
попут шећера, уља, сирћета, кухињске
соли, затим, маргарин, мајонез, кечап и
друго.
Када је у питању куповна моћ у
градовима према просечним зарадама,
подаци Републичког завода за статистику (РЗС) показали су да је просечна
месечна нето зарада за новембар у Београду, примера ради, износила 54.630
динара, а просечна потрошачка корпа
скоро 70.000 динара. У Новом Саду просечна месечна зарада тада је износила 49.997 динара, а потрошачка корпа
73.248 динара, што је уједно скоро највиши износ потрошачке корпе у Србији.
Једино је у Зрењанину тог месеца била
скупља - 73.494 динара.
Имајући у виду структуру просечне потрошачке корпе у Србији, која
кошта више од 66.000 динара, само
25.760,39 динара грађани издвајају за
храну и безалкохолна пића, а за дажбине становања, воду, струју и гас више
од 13.000 динара. За алкохолна пића и
дуван издваја се више од 5.000 динара,
а приближно толико и за транспорт.
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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

