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ТЕМА БРОЈА - Од укупног броја незапослених 26,6 одсто чине млади, међу

којима 14,7 одсто има завршен факултет. Прошле године са евиденције НСЗ
запослено 238.000 грађана - 92.000 је млађих од 30 година. Сваки други динар
предвиђен за активне мере запошљавања биће намењен младима
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„Исељавањем 30.000 образованих Србија је поклонила
Северној Америци и Европи бар девет милијарди евра, колико
је дала за образовање српске памети коју деценијама извозимо“, израчунао је Владимир Гречић, стручњак за миграције
и аутор студије „Српска научна дијаспора“. Терет одлуке о одласку биће сразмерно тежи оног тренутка када у Србији сваки
други млади човек не буде незапослен.
Од укупног броја незапослених у Србији 26,6 одсто чине
млади, од којих 14,7 одсто има завршен факултет. Ипак, прошле године са евиденције је запослено 238.000 грађана, од
којих су 92.000 млађи од 30 година. Сваки други динар предвиђен за активне мере запошљавања ове године управо је намењен за запошљавање младих. О том изазову у нашој Теми
броја – „Бруто друштвене среће“.
Прошле године је у „Ер Србији“ 700 младих људи добило
шансу да ради, а у ИТ сектору у Србији запослено је 356 младих стручњака. У компанији „Мајкрософт“ ради 150 инжењера, чији је просек старости око 29 година. Да велики послови
могу да се праве и у малом, макар он био Бајмок, говори пример компаније „Сваровски“, која у Малом Бајмоку гради нови
пословни простор. У њему ће до краја године бити запослено
око 500 људи. „Здравље - Актавис“ у ову годину улази са историјским повећањем производних капацитета и броја запослених.
Ближи послу су и сертификовани маникири, педикири,
пекари, сервисери, који су у Кикинди и Сенти прошли обуку. У Београду је отворена радионица „Знањем до циља“ - за
седмодневне обуке пријавило се 558 кандидата, сви са истим
циљем: више запослених. Више о томе на нашој осмој и странама Актуелно.
Да послодавци у немалом броју случајева запослене
обучавају споредним делатностима, уочили су инспектори
рада, који су у 474 пекаре широм Србије открили 112 радника
„на црно“. Најдрастичнији пример утврђен је код послодавца
у Рашком округу, где је од 11 затечених лица на раду чак 10
било ангажовано „на црно“, о чему пишемо на страни Привреда.
Да уљаре раде са 50 одсто капацитета, шећеране са 25,
кланице са 30 процената, док је у фабрикама сточне хране упослено само 34 одсто капацитета, упозорио је Расим
Љајић, министар трговине, туризма и телекомуникација.
„Деведесетих година прошлог века Србија је извозила
30.000 тона меса, а сада не можемо да испунимо ни квоту од
8.700 тона за извоз беби-бифа у ЕУ. У претходних неколико година нисмо успели да извеземо више од 2.000 тона“, истиче
Љајић.
Ако се определите да радите у Републици Српској, потражите посао нотара, јер просечна плата износи 1.555 евра, а
ако вам и није до пара, новинар је право занимање за вас, са
месечном зарадом од 353 евра, што је испод просечне плате
у БиХ, која је у децембру износила 431 евро. О вестима ван
наших граница, на петој страни Послова.
Шаролике вредности плата су не само у региону, већ и
целој Европи. Најнижу минималну плату у ЕУ има Бугарска 184 евра, док 1.923 евра добијају радници у Луксембургу. Где
се налази овдашњи просек плата, можете пронаћи на страни
Актуелно.
Првослав и Владанка Алексић живели су скоро 30 година у Краљеву, а онда одлучили да оду на село. Шта су тамо
пронашли, сазнаћете на страни Сазнајте више.

Милош Чолић

ПРИВРЕДА Инспектори рада у 474 пекаре широм Србије открили 112 радника „на црно“

ИЛЕГАЛАЦА КОЛИКО И ПЕЦИВА
Најдрастичнији пример утврђен је код послодавца у Рашком округу, где је од 11 затечених
лица на раду чак 10 било ангажовано „на црно“

Приликом надзора које је Инспекторат за рад извршио у привредним субјектима који производе хлеб, пециво и колаче,
откривено је 112 особа које раде „на црно“, саопштило је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Како је прецизирано, надзор је извршен 26. фебруара, у њему су учествовала 182 инспектора рада, а обухваћена су 474
привредна субјеката. Том приликом је откривено 112 особа са којима послодавци нису закључили уговоре о раду и нису их
пријавили на обавезно социјално осигурање.
Најдрастичнији пример утврђен је код једног послодавца у Рашком округу, где је од 11 затечених лица на раду
чак 10 било ангажовано „на црно“. Код једног послодавца
у Поморавском округу инспектори рада су утврдили да су
од седам затечених особа четири радиле „на црно“, док код
једног послодавца у Београду од осам лица на раду пет није
имало склопљене уговоре и није било пријављено, навело је
министарство.
У области радних односа инспектори рада су поднели 33
захтева за покретање прекршајног поступка против правног
и одговорног лица, односно против предузетника. Такође,
инспектори су донели и девет решења о забрани рада због
неоспособљености запосленог за безбедан и здрав рад.

Српски извоз у сендвичу недостатка
капитала и застареле технологије

КВАЛИТЕТ ЈЕДИНИ АДУТ
Од 15 највећих извозних компанија у Србији, с
укупним извозом од 3,5 милијарди евра, 13 је са
већинским страним капиталом

А

ко је судити према изјавама учесника недавно одржаног округлог стола „Квалитет као средство за
постизање лидерске позиције на тржишту“, главни
аргумент српских производа у трци за што вишим
нивоом конкурентности треба да буде квалитет, јер наша
земља тешко да може да издржи утакмицу на светском тржишту такмичећи се са масовном производњом и јефтином
робом. Проблем је утолико већи што се Србија суочава са недостатком капитала и застарелом технологијом, у чему за
развијеним земљама заостајемо од 30 до 35 година.
Расим Љајић, министар за трговину, туризам и телекомуникације, сматра да привлачење инвестиција нема алтернативу и упозорава да и капацитете које поседујемо не
користимо довољно. У том контексту подсећа да уљаре раде
са 50 одсто капацитета, шећеране са 25, кланице са 30 процената, док је у фабрикама сточне хране упослено само 34
одсто капацитета. Занимљив је и податак да је од 15 највећих
извозних компанија у Србији, које остварују укупан извоз од
3,5 милијарди евра, 13 са већинским страним капиталом. Од
10 највећих извозних производа у 2014. аутомобили заузимају прва два места, на трећем је кукуруз, чијим је извозом
остварен девизни прилив од 341 милиона евра, док су се малине, купине и рибизле нашле на шестом месту, са учинком
од 209 милиона евра.
„Извозимо и скромне количине меса, иако би то било
исплативије. Подсетићу да је деведесетих година прошлог
века Србија извозила 30.000 тона меса, а сада не можемо да
испунимо ни квоту од 8.700 тона за извоз беби-бифа у ЕУ. У
претходних неколико година нисмо успели да извеземо више
од 2.000 тона“, истиче Љајић.
Још један од проблема је што од 52 прехрамбена производа са заштићеним пореклом, само три имају међународне
сертификате, док од око 8.000 хектара обрађених површина
органска производња чини тек 0,15 одсто.

РЕКЛИ СУ Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања

УМАЊЕЊЕ ПЛАТЕ ЗА
ШТРАЈКАЧЕ ПО ЗАКОНУ
„Одлука министра Вербића да за око 6.000 динара умањи плате просветним радницима који су
у штрајку, у складу је са законом. Апелујем на синдикате да што пре уложе сваки могући напор да до
прекида штрајка заиста дође. Колективни уговор је
потписан и односи се и на чланове синдиката који
га нису потписали. Он се односи на читаву грану.“

До краја године

У МАЛОМ БАЈМОКУ
500 РАДНИХ МЕСТА
Компанија „Сваровски“ у Суботици послује већ дуже
од годину дана, а сада су најавили да ће затворене погоне у Кини и Чешкој преселити у Србију. Овим компанија
„Сваровски“ показује да је задовољна пословањем и условима које је добила у Суботици. У Малом Бајмоку граде нови пословни простор, у ком ће до краја године бити
запослено око 500 људи. У плану су и нови капацитети за
око 300 људи.

ДРУШТВО Влада са ММФ-ом договорила одлазак пет посто радника из јавног сектора

ЦИЉ НИЈЕ ОТПУШТАЊЕ

„Нама није циљ никакво отпушање, већ ефикаснија државна управа, да боље и
ефикасније радимо и будемо јефтинији“, каже Александар Вулин

В

ише се не доводи у сумњу да је
влада са ММФ-ом, између осталог, договорила и смањење
броја запослених. У Меморандуму економске политике, документу
који је уз Писмо о намерама наша влада
послала на адресу ММФ-а, експлицитно се наводи да ћемо смањити запосленост у јавном сектору за пет одсто.
„Циљ није отпуштање радника.
Није циљ лекара да нанесе бол пацијенту, већ да се нађе решење. Колико ће
бити отпуштања и стварног вишка запослених, зависиће од места на којем
се они налазе и од тога колико ће се
њих одлучити да раније оде у пензију”,
рекао је за РТС министар финансија
Душан Вујовић и додао да ће се до
јула изаћи са планом рационализације
броја радних места у јавном сектору.
Смањење броја запослених ће се
једним делом постићи природним одливом (одлазак у пензију или други начин престанка остваривања радног од-

носа у државној управи), уз ограничено
попуњавање слободних места, али и
циљаним отпуштањем средином 2015.
године. У Фискалној стратегији коју је
влада недавно усвојила, наводи се да је
планирано смањење броја запослених
по пет одсто годишње до 2017. Преведено у бројке, то значи да ће сваке године
без посла остајати око 25.000 људи, јер
је укупан број запослених у јавном сектору нешто већи од 500.000.
Министар за рад, запошљавање,
социјална и борачка питања Александар Вулин поручује да ће се водити
рачуна о сваком раднику.
„Нама није циљ никакво отпушање, већ ефикаснија државна управа,
да боље и ефикасније радимо и буде-
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мо јефтини. А да ће бити масовног отпуштања - неће, немојте да се плашите“, поручио је Вулин и додао да постоје
вишкови и у државној управи и јавним
предузећима, али да ће се водити рачуна да отпуштања првенствено имају
везе са оним колико се ради и са реалним потребама свих органа. За сваког
ко остане без посла предвиђен је социјални програм, без обзира да ли се
ради о државној управи или раднику у
неком од 512 предузећа која су на списку Агенције за приватизацију.
У буџету Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања планирано је да се за подршку
решавања радноправног статуса вишка
запослених потроши 20 милијарди динара, од чега је 16 милијарди предвиђе-

но за тзв. Транзициони фонд. Преостале
четири милијарде динара намењене су
за трансфере Националној служби за
запошљавање за финансирање програма мера активне политике запошљавања и исплату посебне новчане накнаде. На још једном месту у буџету, међу
расходима Министарства здравља,

За сваког ко остане без посла
предвиђен социјални програм, без обзира да ли се ради
о државној управи или раднику из неког од 512 предузећа
која су на списку Агенције за
приватизацију

ЛОЗНИЦА… СУБОТИЦА…
ЛОКАЛНИ РЕЗОВИ
Лозница рационализацију локалне
администрације спроводи већ неколико година и спада међу локалне
самоуправе са најмањим бројем запослених у односу на број становника. Према речима начелнице Градске
управе Милојке Смиљанић, 2009.
је Закон о одређивању максималног
броја запослених у локалној администрацији предвидео да коефицијент
износи 4,2 промила на хиљаду становника, а Лозница је у то време имала 3,6 промила запослених у јавном
сектору, што је мање за око 50 запослених. Пре четири године било је 175
запослених, док их је сада 168.
„Када сам дошао на место градоначелника у градској кући је радило 390
људи, а сада ради 349 и ово је први
пут да је неко смео да направи такав
рез и смањи број радника за скоро 50.
Нажалост, могу рећи да и сада имамо
вишка 20-30 људи, а имамо и проблема са структуром запослених. И даље
нам недостају стручни и квалификовани људи, те често настане проблем
када треба нешто крупно да се одради. Имамо 17 упражњених радних
места - за саобраћајне инжењере, агронома, инжењере заштите животне
средине и 12 комуналних полицајаца“,
каже градоначелник Суботице Јене
Маглаи.
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предвиђена су средства за отпремнине.
За вишак запослених у здравственим
установама планирано је 2,3 милијарде
динара.
Министарка државне управе и
локалне самоуправе Кори Удовички
нагласила је да је суштински проблем
у јавној управи неадекватна структура запослених. Истакла је да је рационализација само почетак озбиљних и
конструктивних промена које ће бити
спроведене од 2015. до 2017. године.
Професор Миодраг Зец за „Политику“ каже да је готово сваки програм
који су током ове кризе земље закључивале са ММФ-ом подразумевао отпуштања.
„Откази су стандардни део тог
пакета. Да држава има намеру да отпушта види се и из дописа које шаље
школама, универзитетима, болницама,
где се наводи да број запослених смање
за пет одсто“, каже Зец.
А.Б.
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ГОРЕ - ДОЛЕ Која се занимања најбоље
котирају у Републици Српској

ПРОСЕЧНА ПЛАТА
НОТАРА 1.555 ЕВРА

У Италији стопа незапослености прошле
године достигла 12,7 одсто

НЕЗАПОСЛЕНОСТ НАЈВИША
ОД 1977. ГОДИНЕ

Новинари са 353 евра остали испод просечне
плате у БиХ, која је у децембру прошле године
износила 431 евро

Б

удући бруцоши могу да рачунају да у Републици Српској најлагоднији живот могу да очекују са дипломом
правног факултета, под условом да се определе за позив нотара, док су најниже плате у области новинарства, пише „Глас Српске“.
Према статистичким подацима, просечна плата нотара
износи 3.043 конвертибилне марке (1.555 евра), док су новинари са 691 марком (353 евра) остали испод просечне плате
у БиХ, која је у децембру прошле године износила 843 марке
(431 евро).
Истраживање које је спровео специјализовани портал
Посао.ба показало је да уз правнике на релативно добру плату могу да рачунају и инжењери електротехнике и економисти. Диплома економског факултета, међутим, не гарантује
лак пут до посла. Због великог броја економиста многи дипломци године проводе на бироу чекајући посао у струци.
Веома добру зараду гарантује и диплома фармације, а посебно на пословима менаџера.
Међу боље плаћеним занимањима су и ТВ водитељ и
спикер, менаџер фармацеутских послова, ИТ менаџер, финансијски менаџер и адвокат. Са друге стране, најниже просечне плате, уз новинаре, имају и инжењери пољопривреде.
На дну листе су радио-водитељ и спикер, главни уредник,
агроном, социјални радник, инжењер прехрамбене технологије, рачуновођа, архитекта.
Економски аналитичар Зоран Павловић изјавио је
да на тржишту рада тренутно влада велика потражња за
стручњацима у области ИТ индустрије, због чега би бруцоши
требало да се усмере на те факултете, иако су врло захтевни.
„Млади, међутим, вођени нереалним жељама, радије
бирају друштвене науке, и то углавном економију. Економисти који су запослени на добрим позицијама и имају добре
пословне контакте веома се добро котирају и зарађују. Проблем је што их има много и теже је доћи до посла“, истакао
је Павловић и додао да је чињеница да су нотари најбоље
плаћени, али верује да ће и у тој професији брзо доћи до засићења, те да у догледно време неће бити потребе за новим
кадром.
„Нажалост, код нас не постоји детаљна анализа која су
занимања дефицитарна, како би млади имали увид у којим
областима најлакше могу доћи до посла и на основу тога бирати животни позив“, истакао је Павловић. Нека од дефицитарних занимања су, према подацима Завода за запошљавање РС, професор математике и физике.
На евиденцији Завода за запошљавање РС на крају јануара евидентирано је 143.707 незапослених, што је за 4,3 одсто
мање у односу на исти период претходне године.

Бесплатна публикација о запошљавању

Стопа незапослености у Италији прошле године достигла је 12,7 одсто, што је највиши ниво од 1977. године,
саопштио је Завод за статистику у Риму. Прошлогодишња
стопа порасла је у односу на 12,1 одсто из 2013., наводи
Завод за статистику, а преноси агенција АНСА. Стопа запослености је у јануару порасла 0,3 одсто на годишњем
нивоу, на 55,8 одсто, односно 22,32 милиона људи. У односу на децембар, у Италији је у јануару отворено 11.000 нових радних места, а у односу на јануар 2013. чак 131.000.
Незапосленост међу младима је у јануару смањена на 41,2
са 41,4 одсто из децембра, али је и даље међу највишим у
Европи.

ПАРИЗ

СВАКИ СЕДМИ ФРАНЦУЗ

СИРОМАШАН

У Француској 13,7 одсто популације живи на
ивици сиромаштва, пошто је њихов месечни
приход испод 60 одсто просечне месечне
зараде на државном нивоу

У

најновијем извештају Завода за статистику - Евростат, наводи се да око пет одсто француске популације
живи испод границе сиромаштва, односно немају довољно средстава ни да плате рачуне, нити да се нормално греју. Граница сиромаштва 2012. за Француску је била
месечна зарада нижа од 987 евра, преноси лист „Фигаро“.
У извештају се наводи да су у Француској присутне велике регионалне разлике у погледу броја сиромашних. Департман са највећом стопом од 24,8 одсто сиромашног становништва је Сена-Сен-Дени, док је је најмање сиромашних,
осам одсто, у департману Горња Савоја.
11.03.2015. | Број 612 |
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ТЕМА БРОЈА У Србији сваки други млади човек незапослен

БРУТО ДРУШТВЕНЕ СРЕЋЕ
Од укупног броја незапослених 26,6 одсто чине млади, међу којима 14,7 одсто
има завршен факултет. Прошле године са евиденције НСЗ запослено 238.000
грађана - 92.000 је млађих од 30 година. Сваки други динар предвиђен за
активне мере запошљавања биће намењен за запошљавање младих

С

татистике су неумољиве и показују да готово сваки
други млади човек у Србији нема посао. Највећи проблем је како пронаћи први посао, а највећи број запослених који раде без уговора припада управо овој категорији. Када се има у виду прво запослење и статус младих,
јасно је да они неће бити много везани за средину и друштво
у коме не могу да започну самостални живот и каријеру и
дају свој допринос, па не треба да чуди што, како показују
статистике, већина жели да напусти земљу.
Истраживања Студентске уније Србије указују да сваки
трећи студент у Србији планира да заувек оде из земље чим

Поклон вредан девет милијарди евра
Не постоји неки општеприхваћени и стандардизовани инструмент за праћење и проучавање миграција високообразованих држављана Србије, па се отуда барата различитим
бројкама. У јавности се помињала и бројка од 600.000 образованих који су напустили Србију током деведесетих, али
таква процена се, по истраживању Групе 484 у сарадњи с
Балканским фондом за демократију, показала претераном.
У сваком случају, највећу штету од одласка младих високообразованих кадрова у иностранство плаћа држава Србија,
јер она издваја новац за њихово школовање, будући да се
већина оних који одлазе из Србије школује на државним факултетима, новцем из буџета.
Рачуница Велике Британије, по речима стручњака за миграције и аутора студије „Српска научна дијаспора“ др Владимира Гречића, показује да школовање интелектуалца
вреди најмање 300.000 евра.
„У тај износ улазе трошкови школовања и очекивана, а
изгубљена добит“, тврди Гречић, износећи податак из 2010.
године, када је у Европи било 4.000 наших научника, а у САД
чак 6.000, од чега 35 академика.
„Исељавањем 30.000 образованих поклонили смо Северној Америци и Европи бар девет милијарди евра, колико је
Србија дала за образовање српске памети коју деценијама извозимо. Приватне компаније изузетно ретко улажу у
научна истраживања, па је тај посао у рукама државе. Ако
држава у области науке вуче потезе попут рационализације
и смањења плата од десет одсто, то ће имати негативне
консеквенце на младу српску памет, односно, иницираће да
ван граница Србије потраже своје место под сунцем“, каже
за новосадски „Дневник“ Владимир Гречић.
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добије диплому. Све већи број младих размишља и да студије
настави у иностранству. По извештају Светског економског
форума за прошлу годину, Србија је у самом врху земаља из
којих одлазе млади стручњаци, посебно електротехнички
инжењери, лекари, ИТ стручњаци и машински инжењери.

„Наш посао је да младе задржимо и да им
Србију коју воле учинимо местом вредним
труда, наде, останка, вредним живота“ Александар Вулин
Један од пројеката чији је циљ повећање запошљавања
младих представили су, током посете компанији „Ер Србија“,
министар за рад, запошљавање борачка и социјална питања
Александар Вулин и министар омладине и спорта Вања
Удовичић. Вулин је том приликом саопштио да од укупног
броја незапослених у Србији 26,6 одсто чине млади, од којих
14,7 одсто има завршен факултет, те да би им требало обезбедити услове да посао нађу у својој земљи, а не да одлазе у
иностранство.
„Према подацима Националне службе за запошљавање,
закључно са јануаром ове године, на евиденцији незапослених било је 753.949 особа, а од тог броја 26,6 одсто су млади
људи, тачније млађи од 30 година. Највећи број, односно 50,8
одсто, има завршену средњу, 17 одсто основну школу или је
без квалификација, 6 одсто има струковну или вишу школу.
Око 14,7 незапослених чине млади који имају завршен факултет. Прошле године са евиденције је запослено 238.000
грађана, међу којима 92.000 млађих од 30 година“, рекао је
Александар Вулин. Он је подсетио да је ове године предвиђено да 126.000 људи буде обухваћено различитим мерама активне политике запошљавања, а 50 одсто укупних средстава
предвиђених за те намене биће употребљено за запошљавање младих људи.
„Наш посао је да младе задржимо и да им Србију коју
воле учинимо местом вредним труда, наде, останка, вредним
живота... То није посао само наша два министарства, већ целе
владе и целог друштва. Нећемо успети без компанија као што
је ‚Ер Србија‘ и нећемо успети без њиховог разумевања“, рекао је Вулин, додајући да је у тој компанији 700 младих људи
прошле године добило шансу да ради.
„Зато смо кренули од ‚Ер Србије‘ као нечег што је
најмлађе, али најуспешније и што треба да послужи као пример другима“, рекао је Вулин.
Министар Удовичић указао је да четвртину укупног
броја незапослених у Србији чине млади од 21 до 29 годиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

„Влада ће кроз одређене механизме
унапредити могућности за младе да
сами отварају предузетничке радње
и компаније, као и да имају неке пореске олакшице“ - Зорана Михајловић
на, као и да Србију на годишњем нивоу напусти један мањи
град.
„Иако је тенденција одласка младих из Србије опала, то
се и даље дешава, а жеља је да нађемо прави начин да спречимо да млади одлазе из земље. Пројекат има за циљ да се у
разговорима са компанијама сазна шта младима недостаје,
како да се унапреди систем образовања и друге способности
код младих, као и да се лоцирају главни проблеми у њиховом
запошљавању. Циљ је да направимо план и то је задатак целе
владе - како да свако у свом сектору допринесе да што више
младих остане у Србији“, рекао је министар Удовичић. Како је

Подршка развоју младог сектора
Министар привреде Србије Жељко Сертић најавио је да
ће влада наредних недеља направити план стратегије развоја ИТ сектора у земљи.
„Тај план обухвата све, од активности у образовању до
нових закона и решења која ће омогућити да ИТ сектор буде
још један од носилаца економског развоја Србије“, казао је
Сертић приликом посете компанији „Мајкрософт“ у Новом
Београду.
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин је казао да је прошле године у ИТ
сектору у Србији запослено 356 младих стручњака и оценио
да је могло да буде запослено неколико пута више.
„На евиденцији Националне службе за запошљавање ми
готово да немамо ИТ стручњаке и електроинжењере. Пут је
јасан: држава мора да се организује и одговори на потребе
тржишта. Ове године Национална служба издвојила је 977
милиона динара за разне едукације и ово је пут којим то
треба да иде“, навео је Вулин.
„Желимо да побољшамо услове запошљавања у Србији,
да кроз овај пројекат видимо шта можемо да урадимо, да
млади буду спремни за посао у Србији и конкурентни на тржишту рада“, рекао је министар Вања Удовичић.
У компанији „Мајкрософт“, по речима директора Развојног
центра Драгана Томића, ради 150 инжењера, чији је просек старости око 29 година, а циљ компаније је да Србија
буде регионални лидер у ИТ сектору.
Бесплатна публикација о запошљавању

казао, у наредном периоду разговараће се са менаџментом
20 до 30 српских компанија како би се стекла права слика,
која „јесте забрињавајућа, али са којом желимо да се изборимо“.
Пројекат је покренуло Министарство омладине и спорта
уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, представника младих из савеза невладиних организација КОМС (Кровна организација младих Србије) и НАПОР (Национална асоцијација практичара и практичарки омладинског рада).
Генерални директор „Ер Србије“ Дане Кондић сложио се да је једна од најважнијих тема данас запошљавање
младих, а представник Кровне организације младих Србије
Александар Линц указао је да КОМС тражи системска решења која ће дугорочно помоћи младима.
„С обзиром на поражавајућу чињеницу да је данас у Србији сваки други млади човек незапослен, Влада Србије мора
да нађе механизме да се млади људи запошљавају. Имамо

Рачуница у Великој Британији показује да
школовање интелектуалца вреди најмање
300.000 евра, у шта су урачунати трошкови
школовања и очекивана, а изгубљена добит
потенцијал, а све реформе заиста не значе ништа уколико
млади не остану у Србији“, нагласила је потпредседница
Владе Србије Зорана Михајловић, отварајући Студентски
привредно-политички форум, који организују Привредна комора Србије (ПКС), Центар за едукацију и друштвену еманципацију младих (ЦЕДЕМ) и Студентска асоцијација за међународну сарадњу (САМС) Правног факултета у Београду.
Михајловићева је додала да ће ове године бити отворен
посебан сервис за младе предузетнике.
„Влада ће кроз одређене механизме унапредити могућности младих да сами отварају предузетничке радње и
компаније, као и да имају неке пореске олакшице“, рекла је
Михајловићева и додала да младима треба обезбедити и могућност да стално унапређују своје знање.
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж
навео је да је ПКС у процесу реорганизације који се спроводи
са привредним коморама Аустрије и Немачке.
„Покушаћемо да имплементирамо врло добро организован аустријски модел центра за предузетништво, како бисмо
помогли младима у Србији да покрену предузеће, направе
бизнис-план и друго“, навео је Чадеж и апострофирао чињеницу да су ранија истраживања показала да млади више
желе да раде у великим државним предузећима него да буду
предузетници. Управо је циљ Студентског привредно-политичког форума подизање свести младих о значају предузетништва, покретању процеса усклађивања система високог
образовања са потребама тржишта рада, али и подизање
нивоа привредне сарадње међу младима у региону.
Александра Бачевић
11.03.2015. | Број 612 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА У Београду отворена радионица „Знањем до циља“

ИСТИ ЦИЉ - ВИШЕ ЗАПОСЛЕНИХ

За седмодневне обуке пријавило се 558 кандидата. „Подршка у отпочињању било
ког посла од кључног је значаја, нарочито за младе људе. Држава их у томе неће
оставити саме“, рекао је министар Александар Вулин

М

инистар за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања у Влади Републике
Србије Александар Вулин
отворио је 2. марта, у Скупштини Београда, радионицу „Знањем до циља“,
коју је организовао Савет за запошљавање Београда. Радионица је део Акционог плана запошљавања Београда у
2015. години, а намењена је едукацији
незапослених Београђана који желе
да започну сопствени посао. За седмодневне обуке које ће се реализовати
у наредним недељама пријавило се 558
кандидата.
Отварајући прву радионицу у препуној сали Скупштине града, министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Александар Вулин
је рекао да се држава на разне начине
бори против незапослености, преко донација и субвенција до едукација, али
да грађани о томе не знају довољно.
„Пример Београда је веома добар,
како би се грађани боље упознали са
могућностима, јер је подршка у започињању било код посла од кључног
значаја, нарочито за младе људе. Један
од проблема је недостатак предузетничког духа, али и страх да се започне
неки посао. Ово је добар начин да људи
сазнају шта све држава нуди, шта све
може да уради за њих, а онда из тога

Распоред радионица
Седмодневни семинар отвара радионица „Пут до успешног предузетника“, у понедељак и уторак, коју држе
искусни тренери НСЗ - Филијале за
град Београд. Среда је резервисана за радионицу Привредне коморе
Београда - „Израда бизнис плана“.
Радионица Регионалне агенције за
развој и европске интеграције Београд је у четвртак, на тему „Увод у
маркетинг и продају за почетнике у
пословању“, у петак је радионица
Фонда за развој, на тему „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“.
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да произађе нешто корисно. Честитам
граду Београду што је покренуо акцију
и испоштовао Акциони план, јер ово је
велика ствар“, оценио је министар.
Обраћајући се присутнима на радионици, министар Вулин је поручио
да је добро што су показали вољу за
предузетништво, а да их држава у томе
неће оставити саме.

технологија, преко креативне индустрије, услуга, до пољопривреде. Имамо земљиште идеално за производњу
органске хране, имамо много талентованих ИТ стручњака, младих људи
који одлазе у иностранство. Борићемо
се да их задржимо, уложићемо у њих,
понудити им да остану овде, развијају
добре идеје и раде одавде за друга тр-

У оквиру програма „Знањем до циља“ покривени
су многи сектори, почев од информационих технологија, преко креативне индустрије, услуга, до
пољопривреде...

„Постоји значајан одзив људи, односно младих који желе да преузиму
бригу о свом животу. На нама је да им
помогнемо“, рекао је министар.
Члан Градског већа и председник
Савета за запошљавање Београда Драгомир Петронијевић рекао је да су
радионице само први корак у примени
Акционог плана запошљавања, а да је
важно што се поред Града Београда
укључила и република.
„Као што каже министар, више не
постоји ‚нисмо надлежни‘, сви заједно
радимо са једним циљем - више запослених у граду и републици“, рекао је
Петронијевић.
„Суочавамо се са проблемом да
нам млади, паметни, људи са идејом,
одлазе одавде. Зато желимо да направимо систем са јасно дефинисаним
правилима која ће они препознати,
да уложимо средства и да их задржимо у земљи, како би сутра они постали предузетници. У оквиру програма
‚Знањем до циља‘ покривени су многи сектори, почев од информационих
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жишта. Ови резултати су мерљиви и на
крају ћемо видети да ли је запослена
једна особа или свих 558 пријављених“,
подвукао је Петронијевић.
Према речима Тијане Маљковић, градске секретарке за привреду,
кандидатима ће на радионицама бити
објашњени бизнис-планови, анализе,
правне структуре, начини како дефинисати производ, брендирање, маркетинг, проналажење средстава и старт
ап кредити. Сви пријављени моћи ће да
се распитају о субвенцијама и подстицајима које Град Београд нуди ове године, а моћи ће и да чују о примерима
добре праксе успешних привредника,
који су своје производе већ пласирали.
У овом пројекту учествују „Беоком
сервис”, Национална служба за запошљавање - Филијала за град Београд,
Градски центар за социјално предузетништво Београда, Регионална агенција за развој и европске интеграције
Београд - РАРЕИ, Привредна комора
Београда и Фонд за развој Републике
Србије.
Мира Колаковић

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

На основу члана 59 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања између Општине Пирот и Националне службе за запошљавање, бр. 10/2-15 oд 04.02.2015. године, а у
складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Пирот за
2015. годину, усвојеним на седници Општинског већа Општине Пирот дана
21.01.2015. године
ОПШТИНА ПИРОТ У САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПИРОТ
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ,
У 2015. ГОДИНИ, НА ПОДРУЧЈУ OПШТИНЕ ПИРОТ
I ОПШТИ УСЛОВИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих намењена је послодавцима са седиштем на територији општине
Пирот, који ће запослити незапослена лица са евиденције Националне
службе за запошљавање - Филијала Пирот, на неодређено време, са пуним
радним временом.
Субвенција се одобрава послодавцима за запошљавање незапослених
лица из категорије теже запошљивих лица, у једнократном износу од
150.000,00 динара по лицу.
Послодавац који је остварио право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих лица дужан је да закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним
радним временом и да измирује обавезе по основу доприноса за обавезно
социјално осигурање, у складу са законом.
Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих лица не могу остварити:
• државни органи, организације и други директни и индиректни корисници
буџетских средстава и удружења грађана;
• подносиоци захтева који обављају делатност у области експлоатације
угља и у другим областима у складу са списком делатности објављеним на
сајту Националне службе и огласној табли Националне службе - Филијале
Пирот;
• подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном позиву за
иста лица у току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
• послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након правноснажног решења о усвајању плана реорганизације и обустављању стечајног
поступка или након куповине привредног субјекта над којим је правноснажним решењем окончан стечајни поступак.
Послодавац који запошљава лица мора бити регистрован на територији
општине Пирот најмање три месеца пре датума подношења захтева.
Послодавац коме се не одобри субвенција за запошљавање незапослених
лица из категорије теже запошљивих лица не може поново поднети захтев
по овом јавном позиву.
Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих лица представља основ за доделу de minimis
државне помоћи.

• да је послодавац над којим је вођен стечајни поступак и код кога је
усвојен и у целини извршен план реорганизације успешно пословао најмање 12 месеци;
• да је послодавац који је купио привредни субјекат над којим је окончан
поступак стечаја или ликвидације успешно пословао најмање 12 месеци од
дана куповине; изузетно, уколико је период пословања краћи, потребно је
обезбедити банкарску гаранцију;
да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално
осигурање, за последња 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет
захтев;
• да не смањује број запослених у односу на број запослених у последња 3
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају природног одлива запослених;
• да успешно послује, односно да није привредни субјект у тешкоћама, у
смислу законских прописа којима се регулише контрола и додела државне
помоћи;
• да је испунио раније уговорне обавезе и измирио потраживања према
Националној служби за запошљавање, осим за обавезе чија је реализација
у току;
• да не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења
захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца;
• да за исте раднике које запошљава уз субвенцију из буџета Општине није
поднео захтев и остварио субвенцију из буџета Републике Србије.
Документација за подношење захтева:
• захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
• списак лица која се запошљавају (име и презиме, адреса и ЈМБГ лица која
се запошљавају); уколико не располаже истим, Национална служба врши
селекцију лица;
• обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави
ППП ПД, поднетим у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
• извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС) оверен
од стране послодавца, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу
у коме је поднет захтев;
• извод из банке као доказ да су уплаћени доприноси за обавезно социјално осигурање, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев;
• изјава подносиоца захтева да није привредни субјект у тешкоћама, у
смислу прописа којима се регулише контрола и додела државне помоћи;
• обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи
мале вредности;
• доказ о власништву/закупу пословног простора;
• доказ о власништву/закупу опреме.
Национална служба и Општина Пирот задржавају право да траже и друге
доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Националној служби
за запошљавање - Филијали Пирот, непосредно или поштом, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Пирот или преузети са сајта
Националне службе: www.nsz.gov.rs
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих лица доноси председник Општине Пирот. Национална служба проверава испуњеност услова јавног позива
и приложене документације и врши рангирање захтева на основу оцене
бизнис плана на начин прописан актима Националне службе.

Јавни позив је отворен до исцрпљивања финансијских средстава за ову
намену, почев од дана објављивања у локалном листу „Слобода“, а биће
објављен и на сајту Националне службе за запошљавање и Општине
Пирот, као и на огласним таблама Општине Пирот и Филијале Пирот.

Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу
испуњености услова јавног позива и приложене документације. Захтеви
који не испуњавају услове предвиђене јавним позивом неће се даље разматрати.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Бодовање поднетих захтева са бизнис-планом
Приликом бодовања захтева са бизнис-планом узимају се у обзир следећи критеријуми: врста делатности, претходно коришћена средства НСЗ
и Општине Пирот, дужина обављања делатности послодавца, повећање
броја запослених код послодавца у претходна 3 месеца пословања,
потребни ресурси (пословни простор и опрема), тржиште продаје (купци
и конкуренти), финансијски показатељи.

Услови
Право на доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих лица послодавац може остварити под условом:
• да има седиште на територији општине Пирот;
• да запошљава незапослена лица из категорије теже запошљивих, са евиденције Националне службе за запошљавање - Филијале Пирот, на новоотвореним радним местима;
• да поднесе захтев са бизнис планом;
• да над послодавцем није покренут стечајни, односно ликвидациони
поступак;

Бесплатна публикација о запошљавању

Категорије теже запошљивих лица
Незапослена лица која припадају категоријама теже запошљивих лица су:
млади до 30 година, старији од 50 година, Роми, вишак запослених, особе
са инвалидитетом.
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Одлука о одобравању субвенције за запошљавање незапослених
лица из категорије теже запошљивих лица
Одлука о додели субвенције послодавцима за запошљавање незапослених
лица из категорије теже запошљивих лица објављује се на огласној табли
Филијале Пирот. Општина задржава право да приликом одлучивања по
поднетом захтеву изврши евентуално смањење предвиђеног броја лица из
захтева. Одлука о одобравању субвенције за запошљавање незапослених
лица из категорије теже запошљивих лица доноси се сукцесивно, на сваких 30 дана, почев од дана објављивања јавног позива до исцрпљивања
финансијских средстава за ову намену. Подносиоци ових захтева биће обавештени о коначном статусу њиховог захтева након истека јавног позива.
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Председник Општине Пирот, директор Филијале Пирот и подносилац
захтева, у року до 30 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на
основу кога се врши исплата субвенције.
Документација за закључивање уговора:
• доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лица која се
запошљавају (уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање)
- датум заснивања радног односа не сме да буде пре датума подношења
захтева;
• средства обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о пријему захтева за регистрацију меница (за правно лице);
• фотокопија картона депонованих потписа;
• фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта;
• писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање и обраду података о личности.
Средства обезбеђења су следећа:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 300.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са једним жирантом, менична
изјава жиранта и менично овлашћење;
- за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 600.000,00 динара - две
истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта,
меничне изјаве жираната и менично овлашћење или једно од доленаведених додатних средстава обезбеђења, с тим да гаранција банке у овом
случају мора бити у износу субвенције увећане за 50% са роком важења
од 30 месеци од дана издавања;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до 1.000.000,00
динара-две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са
два жиранта, меничне изјаве жираната, менично овлашћење и додатно
средство обезбеђења потраживања по избору.

зије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално
обавља делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне службе. Предмет
заложног права на покретној имовини не могу бити возила.
V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
- лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном односу на
неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 12
месеци од дана заснивања радног односа;
- у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право,
послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног
односа заснује радни однос на неодређено време са другим незапосленим
са евиденције Националне службе и да то лице задржи у радном односу
најмање до истека уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме
је извршена замена;
- измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање,
у складу са законом;
- делатност у периоду реализације уговорне обавезе обавља на територији
Општине Пирот на којој је остварио право на субвенцију;
- омогући Општини и Националној служби праћење реализације уговорне
обавезе;
- достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе;
- обавести Националну службу и Општину о свим променама које су од
значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
Послодавац - корисник субвенције који не испуни обавезе утврђене уговором дужан је да врати износ исплаћене субвенције сразмерно проценту
реализације уговорне обавезе, увећане за законску затезну камату од датума преноса средстава.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане, као и
све додатне информације могу се добити у Национaлној служби за запошљавање - Филијали Пирот, Канцеларија 11, број телефона: 010/305-016,
контакт особа: Данијела Поповић или у Општини Пирот, канцеларија за
Локални економски развој, број телефона: 010/305-581, контакт особа:
Ненад Петровић.

Додатна средства обезбеђења потраживања су:
- хипотекa првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или
- заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа субвенције или
- гаранцијa банке у вредности износа субвенције са роком важења од 30
месеци од дана издавања;
- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта,
меничне изјаве жираната, менично овлашћење и гаранција банке у вредности износа субвенције са роком важења од 30 месеци од дана издавања.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима или једно од доленаведених
додатних средстава обезбеђења;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до 1.000.000,00
динара - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима и
додатно средство обезбеђења по избору.
Додатна средства обезбеђења потраживања су:
- хипотекa првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или
- заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа субвенције или
- гаранцијa банке у вредности износа субвенције увећане за 50%, са роком
важења од 30 месеци од дана издавања;
- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више-две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима и гаранција банке
у вредности износа субвенције увећане за 50% са роком важења од 30
месеци од дана издавања.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пен-
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Школа је знање,
посао је занат
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СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка,
116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај:
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања
- Сектор за борачко-инвалидску заштиту положај у трећој групи
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен
државни стручни испит за рад у државним органима; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Сектора за борачко-инвалидску заштиту, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом
у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и
вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

2. Помоћник министра за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања
- Сектор за бригу о породици и социјалну
заштиту - положај у трећој групи
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 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4
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године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9
година радног искуства у струци; положен државни стручни испит
за рад у државним органима; држављанство Републике Србије; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области
из делокруга Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

3. Помоћник министра за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања
- Сектор за развојне послове и послове
планирањa – положај у трећој групи
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 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9
година радног искуства у струци; положен државни стручни испит
за рад у државним органима; држављанство Републике Србије; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области
из делокруга Сектора за развојне послове и послове планирањa,
стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем
стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

4. Директор Инспектората за рад у
Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања – положај у
другој групи
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен
државни стручни испит за рад у државним органима; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и познавање права Европске
уније, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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никације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

5. Помоћник директора Инспектората за
рад у Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања – положај у
петој групи
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен
државни стручни испит за рад у државним органима; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, стручна оспособљеност за рад
на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког
закључивања, организационе способности и вештина руковођења
– посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:
Рок за подношење пријаве на конкурс: рок за подношење
пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана
од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима,
податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома
о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); радна књижица; уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима (лица
са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном
правосудном испиту).
Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање
тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе
у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на
конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о
положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана
истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање
положаја.
Бесплатна публикација о запошљавању

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од јавног бележника.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада,
Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање
положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Дуња
Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.
На web страници Службе за управљање кадровима www.suk.
gov.rs могу се погледати послови положаја који се попуњава, а у
Служби за управљање кадровима може се извршити увид у делокруг рада положаја који се попуњава.
Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у
оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од
јавног бележника, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на интернет
страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе,
на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
11160 Београд, Руже Јовановића 27А

Конкурс објављен 11.02.2015. године у публикацији
„Послови“ поништава се за радно место: радно место за
комуникације са државним органима, организацијама и
јавношћу, звање млађи саветник, у Одсеку за правне и
кадровске послове, 1 извршилац, на неодређено време.

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-720

Виши сарадник - комунални инспектор

у Одељењу за инспекцијске послове и извршења,
на одређено време до годину дана због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: виша школска спрема; три године радног искуства у
струци; положен државни стручни испит; положен возачки испит
„Б“ категорије.

Виши референт за експедицију поште

у Одељењу за општу управу, на одређено време до
годину дана због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња стручна спрема; три године радног искуства,
положен државни стручни испит.

Домар

у Служби за ИТ и техничку подршку, на одређено
време до годину дана због повећаног обима посла
УСЛОВИ: КВ радник.
11.03.2015. | Број 612 |
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ОСТАЛО: Осим наведених услова кандидат треба да испуњава и
услове утврђене чланом 6. Закона о радним односима у државним
органима. Уз пријаву и биографију кандидат подноси: оверену
копију дипломе, доказ о радном стажу, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење
о здравственом стању и уверење да није осуђиван за кривична
дела на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. За радно место „виши сарадник - комунални
инспектор“ кандидат подноси и копију возачке дозволе.

ВАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
14253 Осечина, Карађорђева 78
тел. 014/451-158, 451-130

Стручни сарадник за локално-економски
развој
Канцеларија за ЛЕР

УСЛОВИ: Поред услова предвиђених у члану 6 Закона о радним
односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005
и 83/2005), кандидат треба да испуњава и следеће услове: ВСС
- економске науке, организационе науке, техничке науке, физичка култура, право односно завршене основне академске студије у
обиму од најмање 240 ЕСПБ у трајању од најмање четири године,
односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена, стручни назив дипломирани са назнаком звања првог
степена академских студија из одогварајуће области, са радним
искиством у управи на пословима економског развоја од најмање
12 месеци, знање енглеског на нивоу говорног и писаног језика и
положен стручни испит.

ВРШАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
26360 Пландиште, Војводе Путника 38
тел. 013/861-033

Послови везани за буџет III
на одређено време од 24 месеца

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да је пунолетно лице; да
има општу здравствену способност; да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова
у државном органу; да има завршен VII-1 степен стручне спреме
- дипломирани економиста, који је стекао високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године; да има
1 годину радног искуства; да има положен стручни испит за рад
у државним органима. Пријаве поднети у року од 8 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу.

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Шеф месне канцеларије - матичар

у Градској управи за опште и заједничке послове,
на одређено време ради замене и до повратка
привремено одсутног запосленог радника
УСЛОВИ: висока стручна спрема, студије другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно основне студије у трајању од 4 године, VII степен стручне спреме, правни
или други друштвено-хуманистички факултет, основне академске
студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основне струковне
студије, односно студије у трајању од 3 године, положен посебан
стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова
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матичара, положен испит за рад у органима државне управе и
најмање једна година радног искуства.
ОСТАЛО: Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и
услове из члана 6 Закона о радним односима у држаним органима,
и то: да је дрављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу, да има општу здравствену способност. Пријаве
на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве на оглас слати на горенаведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
16210 Власотинце
тел. 016/875-122

Послови архиве, пријема и отпремања
поште

на одређено време од 12 месеци, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема, четири месеца радног
искуства, познавање рада на рачунару.

Послови из области рачунарства

у Општинској управи Општине Власотинце, на
одређено време од 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: завршен седми степен стручне спреме у звању дипломирани економиста, једна година радног искуства, познавање рада
на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и услове из чл. 6 Закона о
радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кривично дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз
пријаву кандидат је обавезан да приложи следеће доказе: диплому о стручној спреми, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде, решење и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), оверену фотокопију радне књижице, уверење о здравственој способности, уверење надлежне полицијске
управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну
казну затвора у трајању од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу (издато након објављивања огласа), уверење основног
или вишег суда да против лица није покренута истрага и да није
подигнута оптужница (издато након објављивања огласа), доказ
о познавању рада на рачунару - сертификат. Сви докази прилажу
се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или
суду. Пријаве на оглас треба да садрже име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве
на оглас и одговорности на тим пословима, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријаву на
оглас са комплетном документацијом слати на адресу: Општинска
управа Општине Власотинце - начелнику, Трг ослобођења 12, са
назнаком: „За оглас на одређено време“. Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и
почиње да тече наредног дана од дана када је оглас објављен.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу
или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и
неблаговремене пријаве, биће одбачене.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ЛОЗНИЦ А
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

15320 Љубовија, В. Мишића 45
тел. 015/561-411

Заменик начелника Општинске управе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет;
положен стручни испит за рад у органима државне управе; најмање 5 година радног искуства у струци; општи услови из члана
6 Закона о радним односима у државним органима („Службени
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 39/02); да је
кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; доказ о радном искуству; прописану стручну
спрему; да није осуђиван за кривично дело које га чини неподобним за обаљање послова у државним органима као и услови
прописани чланом 54 Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр 129/07). Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 15 дана од дана објављивања
огласа, на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

НОВИ СА Д
ОПШТИНА ТИТЕЛ
ОПШТИНСКА УПРАВА
21240 Тител, Главна 1

Заменик начелника Општинске управе
на период од 5 година

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен - правни факултет, положен стручни испит за рад у државним органима, најмање
пет година радног искуства у струци на истим или сличним пословима. Лица која се пријављује на оглас, поред посебних услова
наведених у огласу, треба да испуњава и опште услове из члана
6 Закона о радним односима у државним органима („Службени
гласник РС“ бр. 48/91, 66/91, 44/98, 46/98, 49/99, 34/01, 39/02 и
49/05): 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. Кандидат уз
пријаву треба да достави: кратку биографију, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству (не старијег од 6
месеци), оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном
правном факултету, оригинал или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту за рад у органима државне управ или
положеном правосудном испиту, оверену фотокопију радничке
књижице, доказа о радном искуству у струци, уверење о општој
здравственој способности (доставља се накнадно по доношењу
одлуке о избору кандидата), уверење од суда да против лица није
покренута истрага и да није подигнута оптужница (издато након
објављивања овог огласа); уверење Полицијске управе да лице
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у држаном органу (издато након
објављивања овог огласа). Пријаве и доказе о испуњености услова огласа, кандидати могу доставити лично или путем поште препорученом пошиљком, на адресу: Општина Тител - Општинска
управа Тител, Тител, Главна 1, са назнаком: „Пријава на оглас
за постављење заменика начелника“. Рок за пријављивање је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Контакт телефон за додатне
информације: 021/860-165.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

Имовинско-правни послови у Служби за
привреду, урбанизам, комунално стамбена
питања, заштиту животне средине и
инспекцијске послове

на одређено време до 30. јуна, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, правни факултет VII/1 степен, положен правосудни испит или стручни испит
за рад у органима државне управе, најмање три године радног
искуства у струци или сличним пословима, познавање рада на
рачунару и искуство у области писања пројеката. Поред доказа о
испуњености посебних услова, кандидати су дужни да уз пријаву
на оглас доставе и доказе о испуњености општих услова из чл.
6 Закона о радним односима у државним органима („Службени
гласник РС“ бр. 48/91, 66/91, 44/98, 46/98, 49/99, 34/01, 39/02 и
49/05): 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. Кандидат
уз пријаву треба да достави: оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију радне књижице, оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у
струци, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту за рад у органима државне управе, 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 локлане самоуправе, уверење о
општој здравственој способности, CV. Уверење о држављанству,
уверење из СУП-а и уверење о општој здравственој способности
не могу бити старији од 6 месеци. Пријаве и докази о испуњености
услова огласа, кандидати могу доставити лично или путем поште
препорученом пошиљком, на адресу: Општина Тител - Општинска
управа Тител, Тител, Главна 1, са назнаком: „Пријава на оглас
за заснивање радног односа“. Рок за пријављивање је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у
листу Националне службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Контакт
телефон за додатне информације 021/860-165.

Порески инспектор у Служби за
буџет, финансије и локалну пореску
администрацију

на одређено време, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, економски факултет, положен стручни испит за рад у државним органима, најмање три године радног искуства, познавање рада на рачунару
и апликативним софтверима општинске управе за потребе наведене службе у групи послова. Поред доказа о испуњености посебних услова, кандидати су дужни да уз пријаву на оглас доставе и
доказе о испуњености општих услова из чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима („Службени гласник РС“ бр. 48/91,
66/91, 44/98, 46/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): 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. Кандидат уз пријаву треба да достави: оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију радне књижице, оригинал или оверену
фотокопију доказа о радном искуству у струци, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за рад у
органима државне управе, 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 локлане самоуправе, уверење о општој здравственој
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способности, CV. Уверење о држављанству, уверење из СУП-а
и уверење о општој здравственој способности немогу бити старији од 6 месеци. Пријаве и докази о испуњености услова огласа,
кандидати могу доставити лично или путем поште препорученом
пошиљком, на адресу: Општина Тител - Општинска управа Тител,
Тител, Главна 1, са назнаком „Пријава на оглас за заснивање радног односа“. Рок за пријављивање је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања огласа у листу Националне
службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Контакт телефон за додатне информације: 021/860-165.

ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Трг краља Петра I 2-4
26000 Панчево

Радно место за израду пројеката

на одређено време до 30. јуна 2015. године
УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање на студијама другог степена из научне области економских наука, организационих
наука, математичких наука, филолошких наука, политичких наука, филозофије или менаџмента и бизниса (дипломске академске студије - мастер, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 1
година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, завршене обуке за припрему и реализацију
пројеката, познавање рада на рачунару и знање енглеског језика

Комунални инспектор

на одређено време до 30. јуна 2015. године
УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање другог степена,
односно завршене мастер академске студије или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на
снагу закона којим се уређује високо образовање и које је законом
изједначено са академским називом мастер, високо образовање
првог степена, виша стручна спрема, положен стручни испит за
рад у државним органима, 3 године радног искуства и поседовање
возачке дозволе Б категорије.

Инспектор за заштиту животне средине
на одређено време до 30. јуна 2015. године

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање на студијама другог степена из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука (дипломске академске студије - мастер,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, 3 година радног
искустава, положен стручни испит за рад у органима државне
управе, положен возачки испит за Б категорију, познавање рада
на рачунару и познавање енглеског језика

Радно место за послове контроле и анализе
пословања јавних предузећа и наменског
коришћења средстава буџета
на одређено време до 30. јуна 2015. године

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање на студијама првог
степена у научној области економских наука (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у
трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства и
положен стручни испит за рад у државним органима.

Радно место за правне послове у области
грађевинских послова
на одређено време до 30. јуна 2015. године
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УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање на студијама другог степена из научне области правних наука (дипломске академске студије - мастер, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 1
година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима
државне управе и познавање рада на рачунару.

Ликвидатор рачуноводства

на одређено време до 30. јуна 2015. године
УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање на студијама првог
степена у научној области економских наука (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у
трајању до три године, 1 година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Радно место за опште послове и социјална
питања
на одређено време до 30. јуна 2015. године

УСЛОВИ: Посебни услови: гимназија или средња стручна спрема друштвеног или техничког смера - IV степен, 6 месеци радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне
управе.

Радно место за административне послове
у области спровођења урбанистичких
планова
на одређено време до 30. јуна 2015. године

УСЛОВИ: Посебни услови: средња архитектонска школа или
средња грађевинска школа IV степен, 6 месеци радног искуства,
положен стручни испит за рад у органима државне управе и
познавање рада на рачунару.

Радно место за послове месне канцеларије
и скупштине месне заједнице
на одређено време до 30. јуна 2015. године
3 извршиоца

УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна спрема друштвеног
или техничког смера IV степен, 3 године радног искуства, познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Порески контролор 1

на одређено време до 30. јуна 2015. године
УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна спрема друштвеног
или техничког смера IV степен, 1 година радног искуства, познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Радно место за техничку подршку система
за мониторинг
на одређено време до 30. јуна 2015. године

УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна спрема техничког смера - IV степен, 1 година радног искуства, положен стручни испит
за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.

Радно место за административно-техничке
послове
у Секретаријату за заштиту животне средине, на
одређено време до 30. јуна 2015. године

УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна спрема друштвеног
смера - IV степен или гимназија, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Координатор послова у Градском услужном
центру
на одређено време до 30. јуна 2015. године

УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна спрема друштвеног
смера - IV степен, 3 године радног искуства, положен стручни
испит за рад у државним органима и познавање рада на рачунару.

Радно место за матичну евиденцију и
архиву
на одређено време до 30. јуна 2015. године

УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна спрема друштвеног
смера - IV степен, 6 месеци радног искуства и положен стручни
испит за рад у органима државне управе.

Возач службеног возила

на одређено време до 30. јуна 2015. године
УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна спрема саобраћајног
смера - IV степен или средња стручна спрема - IV степен и положен испит за возача Б или Ц категорије и 1 година радног искуства.

Телефониста на централи

на одређено време до 30 јуна 2015. године
УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна спрема техничке
струке - IV степен, 1 година радног искуства.

Радник на одржавању инсталација
централног грејања и водовода

на одређено време до 30 јуна 2015. године
УСЛОВИ: Посебни услови: квалификовани радник, односно
средња стручна спрема машинске струке, водоинсталатер или
инсталатер грејања – 3. степен и 6 месеци радног искуства.

Неквалификовани радник - помоћни
радник
на одређено време до 30 јуна 2015. године

УСЛОВИ: Посебни услови: неквалификовани радник, 6 месеци
радног искуства.
ОПШТИ УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије,
да је пунолетан, да поседује општу здравствену способност, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у Градској управи. Пријаве на оглас
за заснивање радног односа на одређено време са доказима о
испуњавању услова у погледу општих и посебних услова из огласа, осим доказа о општој здравственој способности и положеном
стручном испиту за рад у државним органима, подносе се у року
од 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне
службе за запошљавање, односно у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о
испуњавању услова из огласа могу се предати лично у Градском
услужном центру или путем поште на адресу: Градска управа Града Панчева, Трг краља Петра I 2-4, 26000 Панчево.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Радно место управно - правни послови у
области грађевинарства

на одређено време, у трајању до једне године, због
повећаног обима посла, при Одељењу за Имовинскоправне, инспекцијске послове и послове изградње и
урбанизма у Општинској управи општине Сјеница
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је
држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кривично дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне
услове и то: да има завршен правни, грађевински или архитектонски факултет, односно VII степен стручне спреме, 5 односно 3
или 1 годину радног искуства и положен стручни испит за рад у
органима државне управе. Пријаве за учешће на оглас подносе
се Општинској управи општине Сјеница у року од 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.

СОМБОР
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КУЛА
25230 Кула, Лењинова 11
тел. 025/751-186

Директор Туристичке организације
општине Кула
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора ТО може бити именовано лице које
испуњава опште услове прописане законом којим се уређују радни односи и посебене услове и то: да је пунолетно и пословно
лице; да је држављанин РС; да има стечено средње образовање;
да има најмање 3 године радног искуства и најмање 6 месеци
искуства на руководећим пословима делатности туристичке организације; да није осуђивано на условну или безусловну казну за
кривична дела против привреде, правног саобраћаја, или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране
обављања претежне делатности установе. Уз пријаву кандидати
су дужни да поднесу следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија); доказ о
стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија); доказ
о радном искуству (потврда послодавца и фотокопија радне књижице); уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело и да
се против њега не води кривични поступак; оверену фотокопију
личне карте (извод из читача); биографију са контакт подацима;
предлог програма рада и развоја туризма општине Кула као саставни део конкурсне документације. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: Туристичка организација општине Кула, Лењинова 11, 25230
Кула, у затвореној коверти са назнаком „За јавни конкурс за избор
директора“. Уколико Управни одбор утврди да пријава има неке
недостатке закључком ће одбацити пријаву као неблаговремену,
неразумљиву или непотпуну.

Национална служба
за запошљавање
11.03.2015. | Број 612 |
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА – НАЧЕЛНИК
22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Оглас објављен 04. марта 2015. године поништава се
за радна места: извршилац за послове Скупштине, на
одређено време ради замене одсутног запосленог и технички секретар председника општине, на одређено време, ради замене одсутног запосленог.

СУБОТИЦА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

STUDIO TIFFANY

24000 Суботица, Антона Ашкерца 42/4
тел. 060/6600-970

Мушко-женски фризер
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, женско-мушки фризер, радно
искуство 12 месеци, знање мађарског језика на почетном нивоу,
пробни рад 1 месец. Заинтересовани кандидати могу да се интересују на горенаведени контакт телефон или да дођу лично, на
адресу: Антона Ашкерца 42/2. Оглас остаје отворен до 27.03.2015.
године.

„IPAKK“ DOO

24000 Суботица, Трг слободе 1

11070 Нови Београд, Савски насип 7
тел. 069/101-30-50

Извршилац за процедуре припреме и
планирања и извештавања буџета

Aуто-механичар

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

Ч АЧ А К
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ
ИВАЊИЦА
Милинка Кушића 47, 32250 Ивањица
тел. 032/665-085, 650-290
Телефакс: 032/665-085
еmail: tooivanjica@eunet.rs, tooivanjica1@eunet.rs,
tooivanjica2@eunet.rs
www.ivatourism.org

Директор ТО општине Ивањица

за период од 4 године са правом поновног избора
УСЛОВИ: Лице које се именује на функцију директора установе
мора да испуњава, поред општих услова предвиђених законом,
и следеће посебне услове: висока стручна спрема, најмање три
године радног искуства на пословима у туризму, познавање једног
страног језика (енглески, немачки, француски...), организационе
способности, да познаје рад на рачунару (MS Office), да понуди
свој програм рада, да нема законских сметњи за његово именовање. Директор установе се именује за период од 4 године са правом поновног избора. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
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УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, познавање рада на рачунару (MS Office), возачка дозвола Б
категорије, радно искуство 1 година, пробни рад 3 месеца.

ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА АДО

11070 Нови Београд, Милентија Поповића 7б
тел. 064/8108748

Саветник за осигурање живота
на одређено време од два месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (средња стручна спрема), рад
на рачунару (Windоws и Интернет) и пожељна једна година радног искуства у продаји роба и услуга. Уз пријаву доставити радну
биографију. Рок за пријаву на конкурс је 01.04.2015.

SISTEM FIRE PROTECTION SERVICES DOO
BEOGRAD
Београд, Капетана Миодрага Милетића 2
тел. 011/3933-345
office@sistemfps.rs

Сарадник за брендирање
4 извршиоца

Опис посла: 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 (3Д модели, презентације, припреме за штампу);
комуникација са штампаријама, организација мерења површина
за брендирање и обележавање, координација припреме за штампу, праћење извођења радова на брендирању; праћење и контрола документације и трошкова; контрола релизованих решења
брендирања и обележавања објеката; ангажован на пословима
отварања и реновирања објеката.
УСЛОВИ: средња стручна спрема (дизајнерска и друга струка);
3 године радног искуства на сличним пословима; напредни ниво
познавања енглеског језика; напредно коришћење MS Office пакета; возачка дозвола „Б“ категорије.

Сарадник за технички развој
2 извршиоца
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Опис посла: 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; основни
ниво познавања енглеског језика; основни ниво коришћења MS
Office пакета; возачка дозвола „Б“ категорије.
ОСТАЛО: Пријаве се достављају електронски, на адресу: office@
sistemfps.rs, до попуне радног места. Неопходно доставити CV,
пропратно писмо (навести износ очекиване зараде).

ФАБРИКА „АЛЕКСАНДРО“ НАМЕШТАЈА ДОО
25000 Сомбор, Стапарски пу бб
тел. 025/463-422
е-mail: vorkapic.jasmina@aleksandro.com

Асистент пословође у производњи
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - економски техничар; VI степен, економиста за финансије, рачуноводство и банкарство, IV
степен - машински техничар - контролор квалитета, VI/1 степен
- машински инжењер, IV степен - шумарски техничар, VI/1 степен
- инжењер шумарства; радно искуство 24 месеца; возачка дозвола Б категорије; обука за Аутокед (све верзије и сви нивои). Опис
посла: асистент пословође у производњи намештаја од иверице.
Оглас је отворен до попуне радног места.

Комерцијални референт
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен - економски техничар, VI/1 степен - економиста
за финансије, рачуноводство и банкарство, VII/1 степен - дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије,
VII/1 степен - дипломирани економиста, VII/1 степен - мастер економиста; возачка дозвола Б категорије; енглески језик - средњи
ниво. Оглас је отворен до попуне радног места.

„ЕЛИТШПЕД“ ДОО

24000 Суботица, Аге Мамужића 5
тел. 024/686-725

Радник у производњи дрвене амбалаже

ментације за закључивање уговора о осигурању, израду полиса у
систему, праћење наплате по продатим полисама.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, познавање рада у MS
Office програмима, амбициозност, комуникативност продорност,
ефикасност, упорност, добро познавање локалног становништва,
жеља за радом на терену и свакодневним доказивањем. Обезбеђен радни однос у успешној интернационалној компанији, тренинг, обука и могућност свакодневног стицања нових знања и
вештина, добра зарада на основу адекватног вредновања резултата рада, добро организовано радно окружење, могућност брзог
и перманентног напредовања у каријери. Заинтересовани кандидати CV са мотивационим писмом могу послати поштом на горенаведену адресу (уписати назив места). Конкурс је отворен до
15.03.2015. године.

ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА
„MY TRAVEL“
18000 Ниш, Копитарева 19
e-mail: petar.f.ni@gmail.com

Продаја туристичких аранжмана
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: 5. степен стручне спреме (пожељно туризмолог); радно
искуство у продаји туристичких аранжмана: 6 месеци; пробни рад:
15 дана; основно познавање рада на рачунару; знање енглеског
језика. Телефон за контакт: 061/258-18-73. Рок за пријављивање
је до попуне радног места.

AQUASANA NO1

25000 Сомбор, Златне греде 6
e-mai: asfilter1@gmail.com

Графички дизајнер
за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању графички дизајнер, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,
Outlook), енглески језик - средњи ниво. Достављање радних биографија на увид. Рок за пријављивање је до 16.03.2015. године.

ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА А.Д.О.
11000 Београд - Нови Београд
Милентија Поповића 7б
тел. 064/8112-143

Саветник за осигурање живота на одређено
време

на одређено време
10 извршилаца

за рад у Новом Саду
5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту стручне спреме, рад у сменама, погон на Маковој седмици. Заинтересовани кандидати могу
се интересовати на горенаведени контакт телефон. Оглас остаје
отворен до 04.04.2015. године.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме било ког занимања, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook),
пожељно годину дана радног искуства у продаји роба и услуга.
Слање пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на горенаведени контакт телефон, достављање радних биографија на
увид.

„САВА“ ОСИГУРАЊЕ АДО

Јагодина, Кнегиње Милице 119

Продавац осигурања

на одређено време за рад на територији општина
Јагодина (5), Ћуприја (1), Параћин (1), Свилајнац
(1), Деспотовац (1), Рековац (1)
10 извршилаца
Опис послова: остваривање задатог плана продаје, израда и проширивање листе клијената, контактирање клијената, заказивање
и обављање продајних разговора, прикупљање потребне докуБесплатна публикација о запошљавању

DOO „ABS-COMPANY“

21410 Футог, Цара Лазара 7
тел. 065/892-1188

Техничар на линији техничког прегледа
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању аутомеханичар,
возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на контакт тел.
065/892-1188. Рок за пријављивање на конкурс је до 23.03.2015.
године.
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СТИЛ - СМ

21000 Нови Сад, Мирослава Продановића Мићка 6
тел. 062/8488-940

Кројач - шивач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању кројач, шивач
конфекције, пробни рад 1 месец.

Тапетар

3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању тапетар, пробни
рад 1 месец, могу лица без искуства.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на контакт тел: 062/8488-940 или
се јавити лично на горенаведену адресу. Рок за пријављивање
је 15 дана.

NEW BALKAN TRANS DOO ŠABAC
15000 Шабац, Краља Милутина 146
тел: 064/8517-008
e-mail: sinisaotmacic@bex.rs

Курир

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме у било ком занимању,
возачка дозвола Б категорије, да лице није кривично кажњавано. Место рада Нови Сад. Јављање кандидата на контакт тел:
064/8517-008. Рок за пријављивање на конкурс је 03.04.2015.
године.

„ЕУРО 07“ Д.О.О.

11080 Земун, Цара Душана 205А

Техничко лице за одржавање пословних
просторија
на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, техничке струке: електричар, машинска струка и слично. Возачка дозвола Б категорије,
основно познавање рада на рачунару (Интернет, Word), знање
молерских, браварских, електро радова и вештина употребе основног алата. Теренски рад по потреби. Заинтересовани кандидати
своје пријаве могу слати на и-мејл: konkursi@euro07.rs, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса.

„ЗУКА ДИЛ“ ДОО КРУШЕВАЦ

Крушевац, Прњаворска 24
e-mail: zukadil@ptt.rs; zukadil@yahoo.com

Комерцијалиста за рад на терену
3 извршиоца

Рад се обавља на терену, на подручјима: за 2 извршиоца: Београд
(и приградске општине Младеновац, Лазаревац, Обреновац); Крагујевац (Топола, Аранђеловац); Смедерево (Велика Плана, Смедеревска Паланка); Чачак (са акцентом на Горњи Милановац);
Панчево; за 1 извршиоца: Нови Сад (Темерин, Бечеј, Врбас) и
Зрењанин.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на образовни
профил, Радно искуство 6 месеци, основна информатичка обука, енглески језик – нижи ниво, возачка дозвола „Б“ категорије
– активан возач.
ОСТАЛО: Пребивалиште у једном од места рада. Пријава на конкурс до: 23.03.2015. године. Заинтересовани кандидати могу своје
радне биографије да доставе путем и-мејла. Лице за контакт:
Јелена Јанић.
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„ВАТРО-НИКС ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Владике Ћирића16
тел. 063/390-784
e-mail: nikola.vatroniks@gmail.com

Сервисер на терену
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању електромеханичар, грађевински техничар, машински техничар, хемијско-технолошки техничар, волонтирање, возачка дозвола „Б“ категорије, пробни рад 6 месеци. Слање пријаве за запослење мејлом,
јављање кандидата на контакт тел: 063/390-784 од 15-17 часова
радним даном, достављање радних биографија на увид.

Грађевинарство и индустрија
„C&LC – GROUP“ DOO

11070 Нови Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 106/2
тел. 060/105-22-48

Багериста

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, познавање
рада на грађевинским машинама, радно искуство 2 године.

FLORY D.O.O.

37000 Крушевац, 14. октобар бб
тел. 037/442-425
е-mail: flory@flory.rs

Дипл. инжењер прехрамбене технологије
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, пољопривредни факултет,
смер прехрамбене технологије; радно искуство у сектору производње или истраживања и развоја најмање 2 године; пожељно
знање енглеског или руског језика; познавање рада на рачунару
- електронско пословање (обрада табела - Excel, Word, интернет,
Windows), пробни рад: 3 месеца, са циљем пријема у стални радни
однос. Опис посла: припрема производа, праћење производње,
прављење техничке документације и упутстава, одређивање
технолошког поступка за производњу, одређивање норме производње, стална комуникација у вези са пројектима, побољшање
производње, контрола квалитета производа и остали послови по
потреби. Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок за конкурисање: 20.03.2015. године.

МИНГ КОВАЧНИЦА

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб
e-mail: vladica@mingbgd.com

Лаборант и технолог термичке обраде
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани инжењер металургије; знање рада на рачунару; знање страног језика; пожељно
радно искуство. Телефон за контакт: 063/481-763. Рок за пријаву:
30 дана.

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

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб
e-mail: vladica@mingbgd.com

Контролор машинске обраде
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII, VI или V степен стручне спреме машинске струке;
рад у сменама; знање рада на рачунару; знање страног језика;
познавање рада са мерним инструментима (помично кљунасто
мерило, микрометар...). Телефон за контакт: 063/481-763. Рок за
пријаву: 20.03.2015. године.

Mедицина
ДЗ „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
11030 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300
e-mail: office@dzcukarica.rs

Доктор медицине
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет (VII/1 степен стручне
спреме), положен стручни испит за доктора медицине, лиценца,
познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење), пожељно радно искуство у струци. Заинтересовани
кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом,
извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, фотокопију лиценце, фотокопију личне карте, поштом или
лично, на горенаведену адресу, 3. спрат, соба бр. 15. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Сва обавештења
о избору кандидата биће објављена на сајту Дома здравља. По
завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Нови Кнежевац, Краља Петра Карађорђевића 85

Дипломирани фармацеут

са почетком рада од 01.04.2015. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски
факултет, положен стручни испит. Уз пријаву кандидат треба
да достави: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију личне карте, уверење о држављанству, оверену фотокопију
о завршеном фармацеутском факултету са положеним стручним испитом, оверену фотокопију лиценце или решења о упису
у комору, уверење суда да против њега није покренут кривични
поступак и уверење Министарства унутрашњих послова да није
правоснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело. Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави
лекарско уверење о способности за рад.

Виша медицинска сестра - техничар

у амбуланти за интерну медицину и АТД, на одређено
време, од 23.03.2015. до 13.09.2015. године, ради
замене запосленог на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа - положен приправнички испит; VI степен стручне спреме; лиценца за обављање
послова. Уз пријаву кандидат треба да достави: пријаву на оглас
са кратком биографијом, фотокопију личне карте, уверење о
држављанству, оверену фотокопију о завршеној вишој медицинској школи са положеним приправничким испитом, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у комору, уверење суда да
Бесплатна публикација о запошљавању

против њега није покренут кривични поступак и уверење Министарства унутрашњих послова да није правоснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело. Кандидат је дужан да приликом
заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Специјалиста педијатрије - изборни лекар
на одређено време ради замене запослене на
породиљком одсуству, од 01.04.2015. године до
05.06.2016. године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет - положен специјалистички испит; VII/2 степен стручне спреме; лиценца за обављање
послова. Уз пријаву кандидат треба да достави: пријаву на оглас
са кратком биографијом, фотокопију личне карте, уверење о
држављанству, оверену фотокопију о завршеном медицинском
факултету са положеним специјалистичким испитом, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у комору, уверење
суда да против њега није покренут кривични поступак и уверење
Министарства унутрашњих послова да није правоснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело. Кандидат је дужан да
приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о
способности за рад.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити на
горенаведену адресу Дома здравља, са назнаком: „За конкурс - не
отварати“.

ДОМ ЗА СТАРЕ „БАКА И ДЕКА“
Београд, Бановићка 6
тел. 011/2992-117, 2992-119
060/5830-330, 061/3110-300

Медицинска сестра
УСЛОВИ: са искуством у раду у домовима за стара лица, обавезно
положен државни испит за сестру општег смера и по могућству
лиценца. Рад се одвија у сменама.

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запосленог са
боловања (одржавање трудноће/породиљско)
УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа - општи
смер; положен испит за звање медицинска сестра - техничар; дозвола за рад - лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат
није у радном односу). Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас
приложи следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној траженој школи, фотокопију уверења/дипломе о положеном
стручном испиту, дозволу за рад (лиценца или решење) у фотокопији, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве
се подносе поштом на наведену адресу болнице. Пријаве поднете
мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16
тел. 037/414-000, 421-826

Доктор медицине

за рад у Служби за неурологију Опште болнице
Крушевац, ради замене привремено одсутне
запослене, до истека породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета или одсуства са
рада ради посебне неге детета
11.03.2015. | Број 612 |
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Опис послова: Ради послове из домена своје струке доктора медицине, под упуством и контролом начелника служби или одељења.
Присуствује визити болесника, пише историје болести, отпусне листе, помаже у извођењу интервенција и код збрињавања
пацијената на одељењу; дужан је да прати савремене методе
дијагностике и лечења болесника, води уредно медицинску документацију. Стара се о хигијени радног простора у коме ради.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет и положен стручни испит, поседовање лиценце за рад
или решење о упису у комору.

Виша медицинска сестра

за рад на Одељењу опште неурологије у Служби
за неурологију Опште болнице Крушевац, ради
замене привремено одсутне запослене, до истека
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета или одсуства са рада ради посебне неге
детета
Опис послова: Стара се о општој и специјалној нези, врши едукацију средњег медицинског особља, стара се о нези и исхрани
болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору
приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко-консултативних и других прегледа. Праћење болесника до друге здравствене установе истог или вишег нивоа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмената, води
медицинску документацију и обавља и друге послове из домена
своје струке. Стара се о хигијени радног простора у којем ради.
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска
школа, смер виша медицинска сетстра, сестре техничара и положен стручни испит, лиценца за рад или решење о упису у комору.

Фармацеутски техничар

за рад у болничкој апотеци Опште болнице
Крушевац, ради замене привремено одсутне
запослене, до истека породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета или одсуства са
рада ради посебне неге детета
Опис послова: Израда магистралних препарата, израда лекова по
требовањима, пријем и дефектирање лекова и санитетског материјала и остали послови из домена струке. Одржава хигијену радне просторије у којој ради.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, школа фармацеутског смера и положен стручни испит,
поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које
послове се пријављују, кратку биографију са адресом и контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у комору. Изабрани кандати пре заснивања радног односа дужни су да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не
достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће
закључити уговор о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за
подношење пријава 8 дана од дана објављивања.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Братства и јединства 135
тел. 012/550-111

Доктор медицине

за рад у ОРЛ служби Опште болнице Пожаревац,
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, у складу са чл. 37 став 4 тачка 1 Закона о
раду
УСЛОВИ: општи услови предвиђени законом, завршен медицински
факултет (VII степен стручне спреме) и положен стручни испит.
Уз пријаву у којој је потребно навести за које радно место се кандидат пријављује, треба доставити: оверену фотокопију дипломе
о завршеном медицинском факултету и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Кандидати који су радили у
струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Медицински техничар - сестра

за рад у служби урологије Опште болнице
Пожаревац, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета, у складу са чл. 37 став 4 тачка 1 Закона
о раду
УСЛОВИ: општи услови предвиђени законом, завршена средња
медицинска школа - општи смер (IV степен стручне спреме) и
положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести
за које радно место се кандидат пријављује, доставити: оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV
степен стручне спреме) - општи смер и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Кандидати који су радили у
струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Медицински техничар - сестра

за рад на интерном одељењу Опште болнице
Пожаревац, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене (одсуство ради
продужене неге детета), у складу са чл. 37 став 4
тачка 1 Закона о раду
УСЛОВИ: општи услови предвиђени законом, завршена средња
медицинска школа - општи смер (IV степен стручне спреме) и
положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за
које радно место се кандидат пријављује, доставити: 1. оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (4.
степен) - општи смер; 2. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Кандидати који су радили у струци дужни су
да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Педијатријска сестра

Посао се не чека,
посао се тражи
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за рад у служби за дечије болести Опште болнице
Пожаревац, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене (породиљско
одсуство и одсуство ради неге детета), у складу са
чл. 37 став 4 тачка 1 Закона о раду
УСЛОВИ: општи услови предвиђении законом и завршена средња
медицинска школа - педијатријски смер (4. степен) и положен
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се кандидат пријављује, доставити: 1. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (4. степен)
- педијатријски смер; 2. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Кандидати који су радили у струци дужни су
да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Сервирка

за рад у служби дистрибуције хране Опште болнице
Пожаревац, на одређено време до 30.06.2015.
године, у складу са чл. 37 став 1 Закона о раду, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: општи услови предвиђени законом и завршена основна
школа (НК радник), санитарна исправност. Докази: оверена фотокопија дипломе о завршеној основној школи и санитарна књижица.

Физички радник

на одржавању хигијене, за рад у хигијенскоепидемиолошкој служби Опште болнице Пожаревац,
на одређено време до 30.06.2015. године, у складу
са чл. 37 став 1 Закона о раду, због повећаног обима
посла

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА „ВАЉЕВО“
14000 Ваљево, Железничка 12а
тел. 014/291-582

Дипломирани фармацеут

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

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград, Породин 11
тел. 017/878-811

УСЛОВИ: општи услови предвиђени законом и завршена основна
школа (НК радник). Доказ: оверена фотокопија дипломе о завршеној основној школи.

Медицинска сестра - техничар
(општи смер)

ОСТАЛО: Општи услови за сва радна места: Уз пријаву, у којој
је потребно навести за које радно место се кандидат пријављује,
поред доказа о испуњавању наведених услова за радно место
доставити и: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном; 2. извод из МК рођених (оригинал или оверена фотокопија,
не старија од шест месеци). Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом
доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, Братства и
јединства 135, 12000 Пожаревац.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: завршена средња медицинска школа - 4. степен
стручне спреме (општи смер); положен стручни испит; дозвола
за рад - лиценца издата од надлежне коморе (ако је кандидат из
радног односа) или решење о упису у одговарајућу комору (ако
кандидат није у радном односу). Заинтересовани кандидати поред
пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,
подносе и следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију потврде (уверења) о положеном стручном
испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у одговарајућу
комору; извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Све фотокопије морају бити оверене. Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Босилеград, а информације се могу добити у Правно-кадровској служби
Дома здравља Босилеград. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на адресу: Дом здравља Босилеград, Породин 11, 17540 Босилеград или непосредно у канцеларији писарнице Дома здравља
Босилеград. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне
документације неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА

11420 Смедеревска Паланка, Кнеза Милоша 4
тел. 026/319-933

Доктор медицине
УСЛОВИ: ВСС, завршен медицински факултет, положен стручни
испит за звање доктора медицине. Заинтересовани кандидати
подносе: пријаву на оглас са краћом биографијом, извод из матичне књиге рођених, диплому о завршеном факултету, уверење и
потврде о радном искуству, уверење о положеном стручном испиту, лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран на
конкурсу). Докази о испуњавању услова подносе се у овереним
копијама, не старијим од шест месеци. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима
се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у Правну
службу Дома здравља или послати на адресу: Дом здравља Смедеревска Паланка, Кнеза Милоша 4, 11420 Смедеревска Паланка.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту Министарства здравља Републике Србије и код Националне службе за запошљавање. Кандидати који се буду јавили
на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
података, који могу бити важни за одлуку о избору. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом
документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса
предата документа се неће враћати кандидатима. Телефон за
информације: 026/319-933.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

3 извршиоца

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„ВРАЊСКА БАЊА“
17542 Врањска Бања, Краља Петра I 7
тел. 017/546-429

Лекар специјалиста физикалне медицине
и рехабилитације

на одређено време до повратка радника упућеног на
стручно усавршавање (најдуже 6 месеци)
УСЛОВИ: Посебни услови које кандидат треба да испуњава: завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације;
поседовање лиценце за рад (ако је кандидат из радног односа)
или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас треба да приложе: фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дипломе о
завршеним специјалистичким студијама и положеном специјалистичком испииту из физикалне медицине и рехабилитације, извод
из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте, кратку био11.03.2015. | Број 612 |
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графију са контакт телефоном. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања у листу „Послови“ и на сајту Министарства здравља. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу:
Специјална болница за рехабилитацију „Врањска Бања“, 17542
Врањска Бања, Краља Петра I 7, са назнаком: „За оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Особа за контакт: Слободан Спасић, тел. 017/546-429.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„ГЕЈЗЕР“

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИЧИН ХАН

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар, обављен стаж и положен стручни спит.

17510 Владичин Хан, Николе Тесле бб
тел. 017/473-054

Хаус-мајстор

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме машинбраварске струке или
машински техничар - IV степен стручне спреме. Кандидати су
обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подноси оверена копија дипломе о завршеној школи. Пријаве са потребном документацијом достављају се
на адресу: Дом здравља, Николе Тесле бб, 17510 Владичин Хан,
правној служби. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана
објављивања на веб-сајту Министарства здравља, односно код
Националне службе запошљавања, Филијала Врање, Испостава
Владичин Хан.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН БЕОГРАД
11080 Земун, Вукова 9

Доктор медицине - клинички лекар у
болници за педијатрију
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 ССС, завршен медицински факултет, положен
стручни испит. Уз пријаву на конкурс прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са
адресом, контакт телефоном, имејл адресом, изјава кандидата
да је здравствено способан за тражене послове и да се против
њега не води кривични поступак, својеручно потписана; диплома о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном
стручном испиту; лиценца или решење о упису у Лекарску комору
Србије за позицију 1; извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме и доказ о радном искуству након положеног стручног испита (фотокопија радне књижице). Приликом
заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које заснива радни однос; уверење да се против њих
не води кривични поступак (уверење издаје суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце
или решења о упису у именик Лекарске коморе; оверену фотокопију уверења о држављанству; фотокопију личне карте (нечиповане и стари образац), односно чиповану доставити на очитавање; фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац);
радну књижицу. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове
за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради прибљавања
додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Одељење за кадровске послове КБЦ
Земун - Београд. Пријаве се достављају у затвореној коверти, са
назнаком: „За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време“, са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на горенаведену адресу. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне и пријаве са неодговарајућом документацијом неће се
разматрати. Кандидати који не буду изабрани документацију могу
преузети на писарници КБЦ Земун - Београд.
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16246 Сијаринска Бања, Краља Милутина 16
тел. 016/895-153

Медицинска сестра - техничар
на одређено време 6 месеци

Физиотерапеутски техничар
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, физиотерапеутски техничар,
обављен стаж и положен стручни испит.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву са биографским подацима подносе следећу документацију, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому којом се потврђује стручна спрема, 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 да против лица није покренута истрага
и да није подигнута оптужница (уверење издаје надлежни суд,
издато након објављивања овог огласа), фотокопију уверења о
положеном стручном испиту. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа. Пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној општини
или суду, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Адреса на коју се подносе пријаве: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска Бања, Краља
Милана 16, 16246 Сијаринска Бања или личном доставом. Додатне информације могу се добити на телефон: 016/895-153.

ДОМ ЗДРАВЉА ОЏАЦИ
Мостонга 25, Оџаци 25250
тел. 025/5742-381

Заменик директора

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат
треба да испуњава и посебне услове: да је доктор специјалиста из
области која је делатност Дома здравља и да има пет година радног стажа по завршеној специјализацији или да је доктор стоматологије и да има 5 година радног стажа по завршеном факултету из
гране стоматологије која је делатност Дома здравља или да је доктор стоматологије специјалиста и да има 5 година радног стажа
по завршеној специјализацији или да је дипломирани економиста
или дипломирани правник са завршеном едукацијом из области
здравственог менаџмента и да има најмање 5 година радног стажа у области здравства; да није осуђиван за дела која га чине
неподобним за ову функцију. Ако за директора Дома здравља
није именовано лице са високом школском спремом здравствене
струке, већ лице са завршеном високом школском спремом друге
струке, заменик директора за здравствену делатност мора бити
лице са високом школском спремом здравствене струке. Пријаве
са доказима о испуњавању услова (оверена фотокопија дипломе, уверење о положеном специјалистичком и стручном испиту,
уверење о радном искуству, уверење о неосуђиваности, изјава о
непостојању сукоба интереса из члана 130 ЗЗЗ), слати на напред
наведену адресу или предати лично служби општих послова Дома
здравља Оџаци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

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

Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА ОЏАЦИ
Мостонга 25, 25250 Оџаци
тел. 025/5742-381

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет (VII степен стручне
спреме), положен стручни испит. Предност имају кандидати са
лиценцом. Уз кратку биографију и CV доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, уверење о положеном стручном испиту и лиценцу ако је кандидат има или копију
решења о упису у регистар фармацеутске коморе. Пријаве слати
на напред наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 2

Специјалиста гинекологије и акушерства

у Служби за здравствену заштиту жена, на одређено
време од три месеца
Опис послова: ради на унапређењу репродуктивног здравља
жена, дијагностиковању оболења и лечењу, спроводи ултразвучну дијагностику, спроводи превентивне мере предвиђене
планом рада службе, води саветовалиште за труднице, за планирање породице и за рано откривање малигнитета, врши систематске, контролне и циљане гинеколошке прегледе, учествује
у раду саветовалишта за младе, контролише рад осталих медицинских радника под својом непосредном контролом, контролише
периодичне статистичке извештаје о раду службе, уноси податке
у здравствени картон и води потребну медицинску документацију, сарађује са патронажном службом, обавља и друге послове
изабраног лекара у складу са важећом законском регулативом,
обавља и друге послове у домену своје стручне спреме по налогу
непосредног руководиоца, односно директора.
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет и положен специјалистички испит из области гинекологије и акушерства, општа здравствена способност, познавање
рада на рачунару. Поред радног искуства стеченог при обављању
обавезног приправничког стажа и специјалистичког стажа, није
неопходно радно искуство након положеног специјалистичког
испита. Радно време износи 40 сати недељно (пуно радно време).
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену
фотокопију дипломе о завршеној специјализацији; оверену фотокопија лиценце; оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту; потврду о радном искуству након положеног специјалистичког испита на пословима пружања здравствене заштите
(уколико има радно искуство); кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
СУРДУЛИЦА

полагања стручних испита на пословима пружања здравствене
заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца);
лекарско уверење о здравственој способности за рад (по извршеном избору подноси изабрани кандидат); биографију са адресом и
бројем контакт телефона.

ПОЛИКЛИНИКА „РАМОВИЋ“
Нови Пазар, Омладинска 48
тел. 063/331-300
e-mail: seadramovic@gmail.com

Медицински биохемичар
Опис посла: вођење послова у лабораторији поликлинике. Рад
у лабораторији која има искуство 20 година, раде се комплетне,
хематолошке, биохемијске, имунохемијске и вирусолошке анализе.
УСЛОВИ: медицински биохемичар, биохемичар/мастер биохемичар или специјалиста биохемије; пробни рад 2 месеца. Трајање
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје радне
биографије да доставе мејлом или да се јаве на горе назначени
телефон. Лице за контакт: Сеад Рамовић.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
18300 Пирот, Кеј бб

Перач лабораторијског посуђа

у Центру за микробиологију, на одређено време 24
месеца
УСЛОВИ: Посебни услови за заснивање радног односа предвиђени су Правилником о организацији и систематизацији послова у
ЗЗЈЗ Пирот бр. 2796 од 30.10.2014. год. и то: завршена осмогодишња школа – II степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати су дужни да доставе следећу документацију: пријава са
кратком биографијом,адресом и контакт телефоном; оверену
фотокопију доказа о завршеној осмогодишњој школи; извод из
матичне књиге рођених; извод евиденције Националне Службе за
запошљавање (за кандидате који се налазе на евиденцији Националне Службе за запошљавање). Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана. Пријаве се подносе поштом или лично на адресу
Завод за јавно здравље Пирот, Кеј бб, са назнаком: „Оглас“. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација које могу бити важне
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре
закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

Пословни центри НСЗ

17530 Сурдулица, Српских владара бб
тел. 017/815-202

Лабораторијски техничар

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, средња или виша
медицинска школа, смер лабораторијских техничара и положен
стручни испит. Уз пријаву на оглас кандидат прилаже: оверени
препис или фотокопију дипломе - уверења о завршеној вишој
или средњој школи смера лабораторијских техничара; оверени
препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
уверење Националне службе за запошљавање о времену проведеном на евиденцији; доказ о радном искуству у струци након
Бесплатна публикација о запошљавању
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Саобраћај и везе / Наука и образовање

Саобраћај и везе
„BENEXTRA“ DOO

24000 Суботица, Сабо Миклоша 3
e-mail: info@benextra.co.rs

Возач моторног возила у земљи и
иностранству
на одређено време 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на врсту
стручне спреме, пожељно возач, рад на одређено време 12 месеци, теренски рад, возачка дозвола Б и Ц категорије, пожељно
искуство у међународном транспорту и важећи лекарски за возача теретног возила. Заинтересовани кандадати могу своје биографије слати на горенаведени мејл или се јавити лично на адресу
канцеларије, Корзо 15/24. Оглас остаје отворен до 05.04.2015.
године.

АНДЕРГРАУНД

24210 Бајмок, Алеја Маршала Тита 15
тел. 063/277-448

Возач теретног возила

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту стручне спреме, радно
искуство 12 месеци на траженим пословима, возачка дозвола Ц
и Е категорије; рад на територији Србије. Заинтересовани кандидати се могу јављати на горе наведени контакт телефон. Оглас
остаје отворен до 04.04.2015. године.

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
ОСНОВНА ШКОЛА „БЕЈЗА“

11030 Београд, Орфелинова 57
тел. 357-1986, 069/251-1111, e-mail: info@bejza.rs

Секретар школе
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 или VII/2 степен образовања (дипломирани или
мастер правник), завршен правни факултет (дипломирани или
мастер правник). Пријаве слати искључиво на мејл: marijana.
jaksic@bejza.rs.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-990

Наставник (сва знања) за ужу научну
област Семенарство, расадничарство и
пошумљавање

Посао се не чека,
посао се тражи
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме из уже научне област за коју
се наставник бира, шумарски факултет, одсек шумарство.

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

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне
области за коју се наставник бира, шумарски факултет, одсек
ТМП, без обзира на радно искуство.

Оглас објављен 04.03.2015. године поништава се за радно
место: сарадник у звање асистента за ужу научну област
Социјална политика, на одређено време од три године,
са пуним радним временом, један извршилац. У осталом
делу оглас остаје непромењен.

вима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву приложити: држављанство и извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старији
од 6 месеци), биографске податке, односно радну биографију,
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, оверену фотокопију лиценце, односно уверења о положеном стручном испиту, потврду о раду у установи на пословима
образовања и васпитања, уверење суда да против кандидата није
покренута истрага, нити подигнута оптужница (не старије од 6
месеци), доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику), уверење о положеном испиту за директора
установе (пријава која не буде садржала уверење о положеном
испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а кандидат
изабран за директора који нема положен испит за директора школе дужан је да исти положи у року од годину дана од дана ступања на дужност, што прописује Закон о основама система образовања и васпитања). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на
наведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ОСТАЛО: Избор наставника се врши на период од 5 година, а
редовних професора на неодређено време. Остали услови за
избор наставника и сарадника утврђени су Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом и
Правилником о систематизацији послова и радних задатака радника Шумарског факултета. Пријаве са биографијом и доказима
о испуњености услова конкурса (оверене фотокопије диплома,
извод из матичне књиге рођених, држављанство, списак научних
и стручних радова, сепарати радова), достављају се надлежној
служби, на адресу факултета, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама и на сајту Националне службе за запошљавање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

Београд, Високог Стевана 2

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Социјална политика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен филозофски
факултет - одељење за социологију, просечна оцена на студијама
првог степена најмање 8, као и да испуњава услове предвиђене чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник Републике
Србије“ бр. 76/2005, 44/2010, 93/2012 и 89/2013) и услове предвиђене Статутом факултета. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, библиографија (са копијом
радова), оверене копије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није
под истрагом. Рок за подношење пријава је 8 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
на конкурс са свим прилозима подносе се Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Високог
Стевана 2, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „ИВАН ГУНДУЛИЋ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12
тел. 011/319-25-39

Директор

на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о
основама система образовања и васпитања стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године
или високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године, за наставника основне школе, за педагога
и психолога; дозвола за рад (лиценца); обука и положен испит за
директора установе; најмање 5 година рада у установи на послоБесплатна публикација о запошљавању

11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Соматопедија
на одређено време од три године

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Теоријски и методски приступи
у превенцији и третману поремећаја
понашања
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију; просечна оцена на студијама првог
степена најмање 8, као и да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005, 44/2010, 93/2012 и 89/2013) и услове предвиђене Статутом Факултета.

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Социјална политика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, факултет политичких наука; просечна оцена на студијама првог степена најмање 8, као и
да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010, 93/2012 и
89/2013) и услове предвиђене Статутом Факултета.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, библиографија (са копијом радова), оверене
копије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом.
Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се факултету на
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.
11.03.2015. | Број 612 |
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УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У
БЕОГРАДУ
11000 Београд, Краља Петра 4
тел. 011/3281-251

Расписује конкурс за избор:

Наставник у звање ванредног професора за
ужу уметничку област Цртање и сликање,
предмети Анатомско цртање 1 и 2
на Одсеку примењено сликарство, на период у
трајању од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају
услове прописане Законом о високом образовању, услове прописане актом Националног савета за високо образовање и општим
актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.
Кандидат који се пријави на конкурс подноси: пријаву, радну биографију на прописаном обрасцу 2 (два примерка у у штампаној
форми и један у електронској форми на CD-у), оверену фотокопију или оверен препис дипломе, радове из области уметности
односно науке за коју конкурише у складу са „репрезентативним
референцама“ и уверење надлежног органа да правоснажном
пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској
установи (члан 62 став 4 Закона о високом образовању - „Сл. гласник РС“ бр 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013
и 99/2014). Образац 2 и извод из општег акта „репрезентативне
референце“ могу се преузети у Правној служби или са сајта
Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).
Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радове на
основу којих се може сагледати да ли и како влада материјом
наставног предмета за који конкурише. Под радовима за уметничке предмете подразумева се од 5 до 10 оригиналних радова
или фотографија радова који се не могу поднети у оригиналу,
документација, пројекти и фотографије радова реализованих
на одређеном месту или за одређене потребе. Поднети радови
морају бити обележени именом кандидата/аутора. Под оригиналним радовима подразумевају се и пројекти у свим областима који
нису реализовани.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Учесници конкурса пријаву на конкурс, потписани списак приложене документације и поднетих радова у три примерка,
комплетан образац 2 са попуњеним или непопуњеним пољима,
потребну документацију којом доказују испуњеност конкурсних
услова и радове подносе Правној служби Факултета примењених
уметности у Београду, Краља Петра 4, у термину од 10 до 13 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. За
додатне информације тел. 011/3281-2-51.

15/13); да има одговарајуће високо образовање из члана 8. став
2. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања за
наставника, педагога и психолога,стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да је
држављанин РС, што се доказује уверењем о држављанству; да је
пунолетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених;
да има општу здравствену способност и психичку и физичку способност за рад са ученицима (лекарско уверење које се доставља
по избору кандидата). Рок за пријављивање кандидата је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Свети Сава“ Младеновац,
Космајска 47 или донети лично у просторије школе радним даном
од 8,00 – 12,00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну област
Нуклеарна физика
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.

Асистент за ужу научну област Физика
честица и поља
на одређено време у трајању од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8, и који показује смисао за наставни рад, или магистар наука коме је прихваћена тема
докторске дисертације, 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; оверени препис дипломе; опис
досадашње наставне активности; опис досадашње научне активности; преглед научних резулата; списак наставних и научних
публикација; списак цитата; најважније публикације. Пријаву је
потребно доставити у штампаној и едитабилној електронској фор-

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
11400 Младеновац, Космајска 47
тел./факс 011/823/13-61
e mail: osvetisava15@gmail.com

Професор техничког васпитања

на одређено време до повратка запосленог са
дужности директора школе у првом мандату
УСЛОВИ: Услови које кандидат треба да испуњава: посебне услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13):
одговарајућа врста стручне спреме према Правилнику о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“ - Просветни гласник, бр. 11/12 и
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ми (tex или doc формат) у складу са темплејтом, који се налази
на сајту Физичког факулета www.ff.bg.ac.rs. Пријаву са доказима
о испуњености услова конкурса, доставити Деканату Физичког
факултета, на наведену адресу (3. спрат соба 652) у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ БЕОГРАД
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Ванредни професор за ужу уметничку
област Соло певање
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу уметничку
област Композиција
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу уметничку
област Клавир
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу уметничку
област Флаута
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу уметничку
област Обоа
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу теоријскоуметничку област Музичка теорија
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Гитара
(за методологију наставе и историју
извођаштва, читање с листа, читање
ренесансних и барокних табулатора и
методику наставе)
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област
Композиција
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу уметничку област Виола
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област
Дириговање - свирање партитура
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област
Дириговање - упоредни предмет
на одређено време од 5 година

Самостални уметнички сарадник на
Катедри за гудачке инструменте
на одређено време од 5 година

Виши уметнички сарадник на Катедри за
соло певање
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању

Виши уметнички сарадник на Катедри за
гудачке инструменте
на одређено време од 5 година

Уметнички сарадник на Катедри за дувачке
инструменте
на одређено време од 5 година

Наставник за стручни предмет Оркестарске
деонице – виола
на одређено време од 4 године

Наставник за стручни предмет Методика
наставе гудачких инструмената
на одређено време од 4 године

Наставник за стручну област Музичка
теорија
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен).

Асистент за ужу уметничку област
Дириговање
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен); кандидат мора
бити студент докторских студија.
ОСТАЛО: Услови за радна места одређени су Законом о високом
образовању и Статутом Фаултета. Пријаве са наведеном е-маил
адресом, доказима о испуњавању услова конкурса подносе се
Факултету музичке уметности а попуњени Образац 2 се доставља
искључиво на мејл kadrovska@fmu.bg.ac.rs. Све информације могу
се добити у Општој служби Факултета на телефон 3620-760, а
Образац 2 се може преузети са сајта Факултета www.fmu.bg.ac.rs.
Неблаговремене пријаве, пријаве без потписа, као и пријаве без
потребне документације неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента

на одређено време од 5 година са пуним радним
временом или ванредног професора на одређено
време од 5 година са пуним радним временом, за
ужу научну област Аутоматско управљање
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65. Закона о
високом образовању и чланом 118. Статута Машинског факултета.

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

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65. Закона о
високом образовању и чланом 118. Статута Машинског факултета.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Опште машинске конструкције
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.
11.03.2015. | Број 612 |
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Сарадник у звању асистента за уже
научне области Технологија материјала
- машински материјали и Заваривање и
сродни поступци
на одређено време од 3 године

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Механизација
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 бр.16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7

Сарадник у настави за ужу научну област
Економска геологија
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: У звање сарадника у настави на студијама првог степена
бира се студент мастер академских или специјалистичких студија,
који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8,00). Наведени услови утврђени су одредбама
члана 71. став 1. и 4. Закона о високом образовању („Сл.гласник
РС“, бр.76/2005, 97/2008 и 44/2010) и Статутом Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. Радни однос на одређено
време од годину дана. Пријаве са прилозима (биографија, списак
стручних радова, радови, диплома о одговарајућој стручној спреми и потврде о статусу) доставити на горе наведену адресу. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

11000 Београд, Маријане Грегоран 62

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос су предвиђени чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања, те кандидат треба да достави следеће: биографске податке, односно
радну биографију, оверену копију дипломе о завршеном школовању не старију од 6 месеци, оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника, односно
стручног сарадника (дозволу за рад), потврду о раду у области
образовања, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, (при заснивању
радног односа), остала документа која могу послужити приликом
доношења одлуке о избору. Школа прибавља уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела

утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпирања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у обзир за разматрање. Рок за подношење пријава на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Карнегијева 4

Ванредни или редовни професор за ужу
научну област Инжењерство материјала
УСЛОВИ: завршен технолошко-металуршки факултет, доктор техничких наука, област: хемијска технологија.

Ванредни или редовни професор за ужу
научну област Металургија
УСЛОВИ: завршен технолошко-металуршки факултет, доктор техничких наука, област: металургија.

Ванредни или редовни професор за ужу
научну област Инжењерство заштите
животне средине
УСЛОВИ: завршен технолошко-металуршки факултет, доктор техничких наука, област: хемија и хемијска технологија.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
Законом о високом образовању и Правилником о систематизацији
послова и радних задатака ТМФ-а. Пријаве са прилозима како у
писаној форми тако и у електронској верзији (опширна биографија са освртом на стручни рад, доказ о испуњености услова и
школској спреми, списак научних радова са радовима) подносе
се Секретаријату факултета у Београду, архива факултета, Карнегијева 4. Одлука о избору донеће се у року од 6 месеци од дана
истека за подношење пријаве на конкурс. Рок за подношење
пријава је 15 дана после објављивања у публикацији „Послови“.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“
Палилула
Београд, Прерадовићева 2а
тел. 7292-218

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 14.01.2015.
године, за радно место васпитач на одређено време за
замену преко 60 дана, 9 извршилаца, поништава се за 1
извршиоца.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
11000 Београд, Бранкова 17

Наставник у звање професора струковних
студија за ужу стручну област - Примењена
физика
Наставник у звање професора струковних
студија за ужу стручну област Инжењерство безбедности и заштите на
раду
са непуним радним временом од 10%

Национална служба
за запошљавање
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УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) кандидати
треба да имају одговарајући академски назив: за избор у звање
професора струковних студија може бити изабрано лице које има
научни назив доктора наука, из области за коју се бира као и да
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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испуњавају остале услове прописане чланом 64. и 65. Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10). Уз пријаву на конкурс учесници
конкурса су дужни да поднесу: биографију – са свим битним подацима: лични подаци: име и презиме; подаци о рођењу (дан, месец
и година, место рођења, општина); држављанству; о постигнутим
степенима образовања(наводе се сви завршени нивои образовања): назив установе на којој су студије завршене, место и датум
завршетка, одсек, смер, студијски програм, назив завршног рада,
име и презиме ментора, ужа научна, стручна односно уметничка
област. Податке о датуму и месту нострификације дипломе стечене у иностранству (ако је било која диплома из става 1. ове
тачке стечена у иностранству), називу установе која је извршила
нострификацију; датуму и месту где је нострификована диплома
стечена, називу установе у којој је стечена. Податке о научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу за: техничко-технолошке науке: научни и стручни радови
објављени у међународним и домаћим часописима; радови штампаним у зборницима са научних и стручних скупова; монографија,
уџбеник, прегледни чланак, збирка задатака, практикум; патенти, нови производи или битно побољшани постојећи производи;
нове биљне врсте, нове врсте стоке и нове технологије. Податке
о доприносу у настави: о унапређењу образовног процеса: руковођење развојем или учествовање у развоју студијског програма,
унапређење студијског програма, рад са наставним подмлатком,
развој лабораторија, примена система менаџмента квалитетом
у образовном процесу, унапређењу система менаџмента квалитетом у циљу унапређења образовног процеса; о наставној
делатности: увођењу нових наставних метода; напредовању
студената (пролазност, просечна оцена); руковођење завршним
радовима; обезбеђењу литературе за учење: основни уџбеник,
поглавље у основном уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизована скрипта, практикум, видео туторијали, рецензија уџбеника и
помоћних уџбеника; усавршавању педагошких вештина. Податке о доприносу стручној, академској и широј заједници: уџбеник
издат од стране или за потребе других високошколских установа;
поглавље у уџбенику издатом од стране или за потребе других
високошколских установа; помоћни уџбеник издат од стране или
за потребе других високошколских установа; рецензија уџбеника
и помоћних уџбеника, издатих од стране, или за потребе високошколских установа; руковођење стручним пројектима за потребе привредних субјеката и шире заједнице; учешће у стручним
пројектима за потребе привредних субјеката и шире заједнице;
рад објављен у стручном часопису; рад у међународним стручним организацијама; рад у националним стручним организацијама; награде и признања за научни, стручни и уметнички рад у
земљи и иностранству; уводна предавања на конференцијама и
друга предавања по позиву; чланства у одборима међународних
научних конференција и одборима научних друштава; чланства у
уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, рецензије научних радова и пројеката; организација научних скупова;
руковођење научним пројектима, потпројектима и задацима;
руковођење научним и стручним друштвима; активности у комисијама и телима Министарства просвете и телима других министарстава везаних за научну и просветну делатност; позитивна
цитираност кандидатових радова – по цитату (без аутоцитата);
Друге податке за које кандидат сматра да су битни; библиографија објављених радова и литературе за учење – припремљена и
написана по општим библиографским принципима, односно упутствима за цитирање литературе у научном часопису и то по врсти
радова. Доказе: извод из књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне податке),
уверење о држављанству РС, све у овереној фотокопији; диплому
или решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству,
у овереној фотокопији. Ако кандидату, до тренутка подношења
пријаве није издата диплома, подноси се уверење о завршетку
студија у овереној фотокопији, осим за нострификацију дипломе;
доказе о изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат
био биран у наставно и научно звање; копије импресума, односно каталога са изложби о објављеним радовима, сертификате,
потврде, уверења и друге исправе издате од научних, стручних и
других надлежних организација, организатора научних, стручних
и уметничких скупова, организатора пројеката, научних, стручБесплатна публикација о запошљавању

них и уметничких часописа, високошколских установа за сваки
податак наведен у пријави који се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни и професионални допринос; допринос у
настави; допринос стручној, академској и широј заједници, друге
доказе за које учесник конкурса сматра да су битни. Пријаве се
подносе у року од 15 дана од дана објављивања на адресу: Висока школа струковних студија – Београдска политехника, Бранкова
17, 11000 Београд. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир и разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8, тел. 011/3636-320

Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Офталмологија
Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хирургија
са анестезиологијом (дечја хирургија)
на одређено време од 5 година

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

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

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

Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Интерна медицина
(хематологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија)
на одређено време од 5 година

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

Сарадник за избор у звање асистента за
ужу научну област Патологија
на одређено време од 3 године
4 извршиоца

Сарадник за избор у звање асистента за
ужу научну област Епидемиологија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Патолошка физиологија
на одређено време од 1 године
2 извршиоца
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Сарадник у настави за ужу научну област
Хумана генетика
на одређено време од 1 године

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

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

Доцент за ужу научну област Јапанологија,
предмет Историја азијско-пацифичке
регије

ОСТАЛО: Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке
наставне предмете подносе доказ о радном односу на клиници
која је наставна база Медицинског факулета у Београду. Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу
са Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су
чланом 64. Закона о високом образовању и чланом 105. Статута
Филолошког факултета Универзитета у Београду.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

на одређено време од 3 године

11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Оглас објављен 04.03.2015. године у публикацији „Послови“ поништава се за радно место: сарадник у звање
асистента за ужу научну област Социјална политика, на
одређено време од три године - 1 извршилац. Конкурс за
остала радна места остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

на одређено време од 5 година

Асистент за ужу научну област Општа
лингвистика, предмети Општа лингвистика
1 (фонетика) и Општа лингвистика 2
(фонологија)
УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (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 и чланом 113. Статута Филолошког факултета
Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену
фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова и
радове на наведену адресу Факулета, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Социјална политика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме; просечне оцене на студијама првог степена најмање 8, као и да испуњава услове предвиђене чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005, 44/2010, 93/2012 и 89/2013) и услове предвиђене Статутом Факултета. Документа која је потребно доставити: пријава на
конкурс, биографија, библиографија (са копијом радова), оверене копије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом.
Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се Факултету, на
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

Пословни центри НСЗ

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Ванредни, односно редовни професор
за ужу научну област Политиколошкосоциолошке студије
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме,
као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење
и 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и Статутом Факултета политичких наука за избор у звање ванредног, односно редовног професора и Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 140/08,
144/08, 160/11, 161/11 и 165/11). Уз пријаву доставити: биографију, оверен препис дипломе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, списак научних и стручних радова,
радове. Избор ванредног професора врши се на одређено време
од 5 година, а избор редовног професора на неодређено време.

Асистент за ужу научну област медијске
студије и новинарство
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област политичка
економија и финансије
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
политичка теорија, политичка историја и
методологија политичких наука
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских студија или
да су магистри наука са прихваћеном темом докторске дисертације; да су претходне нивое студија завршили, појединачно, са
укупном просечном оценом најмање 08,00; да имају смисао за
наставни рад као и да испуњавају услове предвиђене Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статутом и
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа сарадника Универзитета у Београду - Факултета
политичких наука. Приликом избора узима се у обзир већа просечна оцена у току студирања, а посебно из уже научне области
за коју се кандидат бира, време трајања студија, мотивисаност
за рад у настави и познавање светских језика. Уз пријаву приложити : биографију; оверен препис дипломе стечене у земљи или
решење о признавању стране високошколске исправе о одговарајућој стручној спреми; потврду о уписаним докторским студијама или одлуку универзитета о прихваћеној теми докторске дисертације; уверење о положеним испитима са претходних нивоа
студија; доказ о познавању светских језика; списак радова и радове; извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова
доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове
Илића 165, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети разматрање.

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6440-132

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: У складу са чл. 59 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
Бесплатна публикација о запошљавању

кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника економске школе у подручју рада економија, право и администрација - област
економија, за педагога или психолога, 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад - лиценцу; да има обуку
и положен испит за директора установе по доношењу подзаконског акта од стране министра; да има најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања. Уз пријаву кандитат подноси: оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању за наставника економске школе у подручју рада економија, право и администрација - област економија, односно педагога или психолога (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту за наставника, односно
психолога или педагога или доказ о стеченој дозволи за рад
(лиценци) - не старије од 6 месеци; потврду о радном стажу са
фотокопијом радне књижице; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); лекарско уверење којим се
доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима (не старије од 6 месеци); уверење суда да
кандидат није под истрагом (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци); доказ о знању језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад (само уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику); биографске податке са прегледом кретања у служби; евентуалне доказе о организаторским и
другим квалитетима неопходним за обављање послова директора; податке из казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван за напред наведена дела или
потврду да је поднет захтев за добијање ових података, прибавља
школа. Документација без доказа о обуци и положеном испиту
за директора установе сматраће се комплетном, уколико су остала документа уредно достављена. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. О
резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени на основу
решења Школског одбора о избору директора, а након завршене
законске процедуре. Пријаве доставити на адресу школе или предати лично у секретаријату школе, сваког радног дана, од 08.00
до 14.00 часова.

БОР
ОШ „БРАНКО ПЕРИЋ“
19257 Рудна Глава
тел. 030/585-650

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за наставника основне школе, педагога или психолога;
поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
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држављанство Републике Србије; знање језика на којем 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 образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Пошто је ово конкурс који
је поновљен, због тога што се на претходно расписани конкурс
није пријавио ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може да буде изабран и наставник
који, уз испуњеност осталих услова, има одговарајуће образовање
из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање на студијама првог степена, студијама
у трајању од три године или више образовање) и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидати са одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 и кандидати са одговарајућим образовањем из члана 8 став 3 наведеног закона на
овом конкурсу су равноправни. Директор се бира на период од
четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (извод из матичне књиге
рођених или уверење о држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту, потврду о радном искуству, доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику), преглед кретања у
служби са биографским подацима (необавезно), доказе о својим
стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на
телефон: 030/585-650.

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

Наставник универзитета у звању редовног
или ванредног професора за ужу научну
област Физика
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и
заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне
услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат техничких
наука из уже научне области Физика. Остали услови утврђени су
одредбом члана 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр 44/2010) и чл. 104, 105 и 108 Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника на Универзитету у
Београду.Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о
испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, копије
научних и стручних радова, диплома о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа о непостојању сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању (казнена евиденција
МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању
услова достављају се на адресу: Технички факултет у Бору, Војске
Југославије 12, 19210 Бор. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања.
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ВАЉЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“
14210 Уб, Милоша Селаковића 20
тел. 014/411-602

Секретар установе
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава опште услове из
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања:
дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који
је стекао високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, са положеним стручним испитом за
секретара или положеним правосудним испитом за запослене у
органима државне управе или државним стручним испитом. Уз
пријаву доставити: извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија), уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), диплому о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе),
уверење о положеном испиту за секретара или положеном правосудном испиту или стручном испиту за запослене у органима
државне управе или државном стручном испиту (оригинал или
оверена фотокопија). Лекарско уверење доставити пре закључења уговора о раду, а уверење да кандидат није осуђиван прибавља установа.

Економ
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава опште услове из
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања:
IV степен стручне спреме - средња техничка школа; најмање 6
месеци радног стажа на пословима економа; положен возачки
испит за Б категорију. Уз пријаву доставити: извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о
држављанству (не старије од шест месеци, оригинал или оверена
фотокопија), диплому о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија), фотокопију доказа о стеченом радном стажу на
пословима економа (потврде, решења или уговори), фотокопију
радне књижице. Лекарско уверење доставити пре закључења
уговора о раду, а уверење да кандидат није осуђиван прибавља
установа.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА „1. МАЈ“

Вртогош
17521 Ристовац, Народног фронта бб
тел. 017/445-323

Помоћни радник

на одређено време до повратка радника са
неплаћеног одсуства, за рад у издвојеном одељењу
у Содерцу
УСЛОВИ: За наведено радно место кандидат треба да испуњава услове према Закону о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање; психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да је
држављанин Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
кандидат треба да приложи: извод из матичне књиге рођених,
доказ о држављанству Републике Србије, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, тј. сведочанства, уверење суда да против њега није покренута истрага, нити
подигнута оптужница за кривично дело из надлежности суда, које
није старије од 6 месеци. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора
о раду. Уверење да кандидат није осуђиван школа прибавља по
службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Документација се доставља у овереним
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фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Одлуку о избору кандидата по конкурсу
директор ће донети у року од 30 дана од дана од дана истека
рока за подношење пријава. Пријаве слати на адресу: ОШ „1.
мај“, Вртогош, Народног фронта бб, 17521 Ристовац, са назнаком:
„За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, на број телефона: 017/445-323.

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

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипл. филолог за енглески језик и
књижевност, мастер филолог (студијски програм англистика),
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет, односно профил енглески језик и књижевност).
Одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године по пропису
које је уређивало високо образовање до 10.09.2005. године у
складу са чл. 8 став 4. Закона о основама система образоваља и
васпитања („Сл. гласник РС“. 72/09, 52/11. 55/13). Кандидат који
је стекао образовање по прописима који уређују високо образовање почев од 10.09.2005. године дужан је да достави потврду
- уверење да ли се ради о студијама првог или другог степена, са
своје високошколске установе; да зна језик на коме се остварује
образовно – васпитни рад. Кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са европским системом преноса бодова (оригинал или оверену
копију уверења – потврде доставити уз конкурсну документацију).
Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије, или је положио испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 + 6 бодова у складу са европским системом
преноса бодова (доказ о томе прилаже се уз конкурсну документацију у виду оригинала или оверене копије потврде или уверења, односно обавештења када је лиценца у питању). Потребна
документација: пријава на конкурс, фотокопија дипломе оверена, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије. Лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, подноси кандидат који буде изабран, а пре закључења Уговора о раду.
Уверење да кандидати нису осуђивани у складу са Законом, прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Сва уверења, осим новог обрасца извода из матичне књиге
рођених са холограмом и копије дипломе, не смеју бити старија
од 6 месеци, и документа морају бити у оригиналу или овереним
фотокопијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком »за
конкурс« лично, или препорученом поштом.

Први утисак је
најважнијибудите
испред свих

ГЊИЛАНЕ
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРАГИ ПОПОВИЋ“
Гњилане - Горње Кусце

Оглас објављен у публикацији „Послови“ од 04.02.2017.
године поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „КОЛИБРИ“
Коретиште

На основу члана 120 став 1 - 4 и члана 132 став 6 тачка 1 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 39 Закона о предшколском образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010) и
Правилника о организацији и систематизацији послова и радних
места, директор Предшколске установе „Колибри“ из Коретишта,
расписује конкурс за пријем у радни однос ради обављања посла:

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до повратка запослене са
породиљског осуства, за рад у Коретишту
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања и поседовање одговарајућег образовања прописаног чланом 39 став 1 тачка 1 Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010) и чл. 1 Правилника о врсти стручне спреме
васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у дечјем
вртићу („Сл. гласник СРС - Просветни гласник“, бр.1/89); стечено
средње образовање - 4. степен стручне спреме. Поред наведених
услова, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству
или извод из матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис
или оверену фотоккопију уверења о полженом стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (осм за приправнике и друга лица која
могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита); доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Одкуку о избору кандидата директор ће донети у законском року од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве
послати на адресу: Предшколска установа „Колибри“ Коретиште,
Општина Гњилане. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара ПУ „Колибри“, тел. 065/533-6206.

ЗРЕЊАНИН
ОШ „МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“
Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са
функције
УСЛОВИ: 1) професор разредне наставе; 2) наставник разредне
наставе; 3) професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; 4) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; 5) мастер
учитељ; 6) дипломирани учитељ - мастер; 7) професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу.

Професор мађарског језика са елементима
националне културе
на одређено време, са 35% норме, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
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УСЛОВИ: (А) први циклус основног образовања и васпитања и
други циклус основног образовања и васпитања: 1) професор разредне наставе; 2) наставник разредне наставе; 3) професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; 4) професор, односно дипломирани филолог за
мађарски језик и књижевност; 5) мастер учитељ; 6) дипломирани
учитељ - мастер; 7) мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил мађарски језик); 8) мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
мађарски језик); 9) професор, односно дипломирани филолог за
мађарски језик и књижевност; 10) професор разредне наставе са
положеним испитом из мађарског језика са методиком на одговарајућем факултету; 11) мастер учитељ; 12) дипломирани учитељ - мастер; 13) мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил мађарски језик); 14) мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
мађарски језик).

и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидати
ће доставити пре закључења уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља установа. Кандидати који испуњавају горенаведене услове биће упућени на претходну проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са потребном документацијом доставити
поштом, у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити на број телефона: 023/771-109.

Сервирка

Народног фронта 1, 23000 Зрењанин

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако: 1) има одговарајуће
образовање - 2. степен стручне спреме; 2) психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: А) у
погледу образовања, у складу са чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013): 1) да имају одговарајуће високо
образовање, у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, број. 72/2009, 52/2011 и
55/2013) и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; изузетно, наставник и васпитач јесте лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем; лице 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; Б) из члана 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): 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 кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (доказ да је стекло средње, више или високо образовање на
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију,
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (овера не
старија од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (овера не старија од 6 месеци), оверену фотокопију
држављанства (овера не старија од 6 месеци), потврду са факултета као доказ да лице има образовање из психолошких педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова

36

| Број 612 | 11.03.2015.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

Наставник енглеског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за 50% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески
језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика), мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност). Услови за заснивање радног односа и потребни докази:
да има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама и да има знање језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (оверена фотокопија дипломе,
кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да је држављанин Републике Србије и да има најмање 15 година (уверење о држављанству, кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду); образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току
студија положио испити из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина - кандидат подноси доказ уз пријаву); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпирања
(уверење прибавља школа од МУП-а, по службеној дужности);
извршена провера психофизичких способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака (школа вржи ужи
избор кандидата које упућује на проверу пре доношења одлуке о
избору). Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно
овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се
неће разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати поштом или предати лично на горенаведену адресу.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
23252 Бока, Маршала Тита 33

Наставник физике

са 20% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, професор
физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основе технике, дипломирани педагог за физику
и основе технике, професор физике и математике, дипломирани
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и
информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани
физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор
физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за
општу физику,дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко
образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска
физика, дипломирани професор физике-мастер, дипломирани
физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије,
дипломирани физичар - мастер физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор
физике-хемије, мастер, дипломирани професор физике-информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутерска
физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и
информатика - мастер, дипломирани физичар - професор физике
и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер.

Наставник техничког и информатичког
образовања у другом циклусу основног
образовања и васпитања
са 40% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: професор техничког образовања; професор технике;
професор технике и информатике; професор информатике и техничког образовања; професор техничког образовања и машинства; професор технике и машинства; професор машинства;
професор електротехнике; професор техничког образовања и
техничког цртања; професор техничког образовања и физике;
професор физике и основа технике; професор техничког образовања и хемије; дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање; дипломирани професор физике и основа технике за основну школу; професор физике и основа технике за
основну школу; професор техничког образовања и васпитања;
професор техничког васпитања и образовања; професор политехничког образовања и васпитања; професор политехничког
васпитања и образовања; професор политехничког образовања;
професор технике и графичких комуникација; професор производно-техничког образовања; дипломирани педагог за техничко
образовање; дипломирани педагог за физику и основе технике;
професор основа технике и производње; професор политехнике;
професор технике и медијатекарства; професор техничког образовања и медијатекар.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДР ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“
Ново Милошево

Педагошки асистент

на одређено време за школску 2014/2015. годину,
односно до 31.08.2015. године
УСЛОВИ: средња школа, завршен уводни модул програма за
стручно усавршавање педагошких асистената; познавање ромског језика. Кандидати треба да испуњавају следеће услове: из
члана 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), и
то: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпирања; 4) имају држављанство Републике Србије;
5) знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ
да је стекло средње, више или високо образовање на језику на
коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију, оригинал или оверен препис дипломе, додатак дипломи, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (на новом обрасцу издат од 01.03.2010.г.), доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи - српском језику (уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику; доказ о завршеном уводном модулу програма обуке педагошких асистената. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора. Уверење о некажњавању школа
прибавља службеним путем. Сва приложена документа морају
бити уредно оверена. Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за
подношење пријава је 8 дана.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпирања; да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи (оригинал или оверену фотокопију): диплому
о завршеној школи, уверење о држављанству РС, биографију.
Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана.

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

Унапредите
своје пословање
11.03.2015. | Број 612 |
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ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН“
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Правне науке, предмет: Основи
радног и социјалног права
са непуним радним временом од 10%, на одређено
време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор правних наука, способност за наставни рад, који има научне, односно стручне радове
објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама (члан 64 Закона о високом образовању). Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном
звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге и
саме радове подносе се Факултету у року од 8 од дана објављивања на адресу: Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин,
Ђуре Ђаковића бб, са назнаком: „За конкурс“. Контакт телефон:
023/550-501

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

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

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, научни степен доктора психологије, способност за наставни рад, услови прописани чланом 64 став 5 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 99/14), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета, ближи услови утврђени Правилником о начину
и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, број I-01-03
од 10.1.2014. године) и непостојање сметњи из члана 62 став 4
Закона о високом образовању. Уз пријаву на конкурс доставити:
оверене фотокопије диплома о завршеним свим нивоима студија, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
биографију са подацима о досадашњем раду, списак објављених
стручних и научних радова, као и саме радове, доказ о неосуђиваности правноснажном судском пресудом за кривична дела из
члана 62 став 4 Закона о високом образовању и друге доказе о
испуњености услова по овом конкурсу.

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Енглески језик са методиком
наставе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктор наука - методика наставе из уже
научне области за коју се бира, способност за наставни рад, услови прописани чланом 64 став 5 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статутом Универзитета у
Крагујевцу и Статутом Факултета, ближи услови утврђени Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, број I-01-03 од 10.1.2014. године) и непостојање сметњи
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из члана 62 став 4 Закона о високом образовању. Уз пријаву на
конкурс доставити: оверене фотокопије диплома о завршеним
свим нивоима студија, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, биографију са подацима о досадашњем раду,
списак објављених стручних и научних радова, као и саме радове, доказ о неосуђиваности правноснажном судском пресудом за
кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом образовању
и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101
тел. 035/245-171

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка радника
УСЛОВИ: професор односно дипломирани филолог за енглески
језик и књижевност, професор односно дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност - мастер. Заинтересовани кандидати
су дужни да докажу да испуњавају услове прописане чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања за пријем у
радни однос и да уз пријаву поднесу следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Лекарско уверење
доставиће изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду.
Приложена документација не сме бити старија од шест месеци.
Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
23300 Кикинда, Београдска 8
тел. 0230/423-520

Наставник немачког језика

на одређено време, са 88,88% радног времена,
односно 16 часова недељно - 36 сати недељно
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: професор, односно
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност; мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет - профил немачки језик; мастер филолог (студијски
програм или главни предмет - профил немачки језик) - оверен
препис или оверена фотокопија исправе којом се доказује ово
образовање; кандидат мора да има образовање из педагошких,
психолошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има ово образовање - доказ је оверен препис или оверена фотокопија исправе којом се доказује одговарајуће образовање; психофизичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима - уверење
надлежне здравствене установе тражиће се накнадно пре закључења уговора; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - уверење прибавља школа
пре доношења одлуке о избору; уверење о држављанству; знање
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
кандидати треба да доставе: оверен препис или оверену фотокопију исправе којом се доказује одговарајуће образовање (диплома, уверење о стеченом образовању, не старије од 6 месеци, ако
диплома није уручена, друге потребне исправе које издају високошколске установе или министарство надлежно за послове образовања), уверење о држављанству РС, оверен препис или оверену фотокопију исправе којом се доказује знање језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад (диплома која садржи податак
о језику студија или друга исправа коју је издала високошколска
установа); извод из матичне књиге рођених.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОСТАЛО: Пријаве на конкурс се могу доставити путем поште или
лично предати у секретаријат школе, са назнаком: „Конкурс за
наставника предметне наставе - немачки језик“. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање,
односно неће бити увршћене у изборни поступак.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
24400 Сента, Главна 36
тел. 024/812-812

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

Студијски програм за психологију

Наставник у звању редовног професора за
ужу научну област Општа психологија и
мерење у психологији
Студијски програм за историју

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање за
наставника музичке школе и подручје рада, за педагога и психолога (доказ: оверен препис - фотокопија дипломе о стеченој
стручној спреми); да је држављанин РС - извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству не старије од 6 месеци; да
има положен испит за лиценцу наставника - доказ је оверен препис/фотокопија уверења о положеном испиту, односно лиценци
за наставника, односно стручног сарадника; лекарско уверење
да има психофизичке и здравствене способности за рад са ученицима и са децом; потврду о најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о положеном испиту за директора
установе; извод из казнене евиденције МЗП, односно да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања - уверење прибавља школа по службеној дужности;
биографски подаци, односно радна биографија и доказ да поседује знање оба језика на којима се изводи настава. Рок за пријаву на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
У разматрање ће се узети и молбе лица која не приложе доказ да
су положила испит за директора установе. Пријаве са потребним
доказима подносе се лично или путем препоручене поште, са назнаком: „За конкурс“.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“
38216 Бањска
тел. 028/669-087

Наставник у звању ванредног професора
за ужу научну област Општа историја
(предмети: Историја старог Истока и старе
Грчке и Историја старог Рима)
на одређено време од 5 година

Наставник у звању ванредног професора
за ужу научну област Општа историја
(предмети: Општа историја средњег века и
Историја Византије)
на одређено време од 5 година

Асистент за ужу научну област Општа
историја
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Студијски програм за историју уметности

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

Студијски програм за филозофију

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Античко-средњовековна
филозофија
на одређено време од 5 година

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка запосленог коме
је радни однос у статусу мировања, за 12 часова
недељно, односно 75% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања,
утврђеног Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван;
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидати
прилажу: оверену копију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење да нису осуђивани, уверење о држављанству. Рок за
пријављивање је 8 дана од објављивања конкурса.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Нововековна-савремена
филозофија
на одређено време од 5 година

Студијски програм за српску књижевност и језик

Асистент за ужу научну област Историја
српске књижевности
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Теорија
књижевности
на одређено време од 3 године

Студијски програм за енглески језик и књижевност

Асистент за ужу научну област Англистичка
лингвистика
Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Студијски програм за руски језик и књижевност

Асистент за ужу научну област Русистичка
лингвистика
на одређено време од 3 године
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати за наставника треба да испуњавају и посебне услове
предвиђене чл. 64 и 65 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 76/2005 и бр. 44/2010), Статутом Филозофског факултета и Правилником о ближим условима
за избор у звање наставника Универзитета у Приштини. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова,
радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење да против кандидата није покренута истрага нити подигнута оптужница, уверење о држављанству
Републике Србије), подносе се на адресу: Филозофски факултет,
Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица, са назнаком:
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Обавештења се могу добити и на бројеве телефона: 028/425-473 и 425-475.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
Лепосавић
тел. 028/84-260

Медицинска сестра васпитач

на одређено време, до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа образовни профил: медицинска сестра - васпитач; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпирања; да има држављанство Републике
Србије. Кандидат уз пријаву мора да достави: оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству. Уверење о здравственој
способности изабрани кандидат подноси приликом закључивања
уговора о раду, док је предшколска установа дужна да по службеној дужности прибави уверење да кандидат није осуђиван за горе
наведена кривична дела. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор
ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава. Пријаве слати на адресу: Предшколска установа „Наша
Радост“, Војске Југославије бб, 38218 Лепосавић.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

Наставник у звање доцента за ужу
грађанскоправну научну област
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор правних наука,
односно да испуњава услове из чл. 64, а на период сагласан чл.
65 Закона о високом образовању. Други општи и посебни услови
прописани чланом 62 ст. 3 Закона о високом образовању, Статутом и другим актима Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве са
доказима о испуњавању услова конкурса слати на горенаведену
адресу факултета. Рок за пријаву је 15 дана.

Посао се не чека,
посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34 000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област Настава
хемије

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉА ГЕРАСИМОВИЋ“
34306 Венчани
тел. 034/6798-304

Наставник руског језика

за 45% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства, а
најдуже до 31.12.2015. године
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање;
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђивано правоснажном 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;
наставник мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у скаладу са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о
познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Уверење о здравственом стању и о психофизичкој способности
за рад са ученицима подносе се пре закључења уговора о раду.
Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са
документима слати на горенаведену адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 034/6798-304.
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ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање ванредног или
редовног професора за ужу научну област
Савремени српски језик
на одређено време од 5 година или на неодређено
време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из уже научне
области за коју се бира. Општи и посебни услови предвиђени су
чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012 , 89/2013 и 99/2014),
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст бр. II-0112 од 09.01.2014.) - (www.kg.ac.rs) Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739
од 17.06.2013. године) - (www.filum.kg.ac.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.године), Законом о раду („Сл. гласник РС“,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Унивезитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (пречишћен
текст, бр. I-01-13 од 10.01.2014. године) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Савремени српски језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из уже научне
области за коју се бира. Општи и посебни услови предвиђени су
чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012 , 89/2013 и 99/2014),
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст бр. II-0112 од 09.01.2014.) - (www.kg.ac.rs) Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739
од 17.06.2013. године) - (www.filum.kg.ac.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.године), Законом о раду („Сл. гласник РС“,
бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Унивезитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (пречишћен
текст, бр. I-01-13 од 10.01.2014. године) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање наставника стручног
предмета за ужу стручну област Музичка
теорија
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена, способност за
наставни рад и објављени стручно-теоријски радови. 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 99/14), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст бр. II-01-12 од 09.01.2014.) - (www.kg.ac.rs)
Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013. године) - (www.filum.
kg.ac.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.године), Законом о
раду („Сл. гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и
75/2014), Правилником о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Унивезитета у Крагујевцу www.kg.ac.rs (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
Бесплатна публикација о запошљавању

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

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну област Општа економија
и привредни развој - наставни предмет
Економика пољопривреде
на одређено време 5 година

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну област Општа економија
и привредни развој - наставни предмет
Међународни економски односи
на одређено време 5 година

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну област Рачуноводство,
ревизија и пословне финансије - наставни
предмети Управљачко рачуноводство и
Рачуноводство трошкова
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће
уже научне области и други општи, педагошки и посебни услови
порописани Законом о високом образовању, Статутом и другим
актима Економског факултета у Крагујевцу и Статутом и другим
актима Универзитета у Крагујевцу. Кандидати уз пријаву достављају доказе о испуњавању услова конкурса и доказе о испуњености општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених
чланом 62 став 3 Закона о високом образовању и чланом 125е
став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву са доказима о
испуњености услова тражених конкурсом доставити на горенаведену адресу факултета, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријаву
је 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
34108 Ердеч
тел. 034/300-237

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе мора да испуњава следеће услове - из члана 8 став 2, члана 59 став 5 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник“,
бр. 79/2009, 52/2011 и 55/2013): да има одговарајуће високо
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године за наставнике те врсте школе и под11.03.2015. | Број 612 |
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ручја рада, за педагога и психолога; да поседује дозволу за рад,
односно лиценцу за рад наставника, педагога и психолога; обука
и положен испит за директора установе (изабрани кандидат је
дужан да положи испит за директора у року од годину дана од
дана ступања на дужност) - овај доказ кандидат не може доставити, с обзиром да надлежно Министарство просвете није организовало обуку и 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; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад и да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - доказ прибавља школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе у
обавези је да приложи следећа документа: биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
(не старије од 6 месеци); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - лиценцу (не старије од 6 месеци); потврду
да има пет година радног искуства на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - потврда
треба да садржи податак о радном стажу и пословима које лице
обављало - издаје установа у којој лице ради, ако кандидат није у
радном односу потврду издаје установа у којој је кандидат стекао
радно искуство у области образовања и васпитања - оригинал;
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); уверење
надлежног суда да против кандидата није подигнута оптужница;
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду;
доказ о неосуђиваности из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве са доказима подносе се у затвореним ковертама са назнаком: „За конкурс за директора школе“, непосредно секретару школе или поштом на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана.
Додатне информације о конкурсу могу се добити у секретаријату
школе, на број телефона: 034/300-237.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СЕСТРЕ НИНКОВИЋ“
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 2
тел. 034/370-201

Директор школе

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуни следеће
услове: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године (чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања); да испуњава услове за наставника у подручју рада:
здравство и социјална заштита, педагога или психолога; да поседује дозволу за рад наставника, педагога или психолога (стручни испит тј. лиценца за рад); да има најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит за
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директора установе; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, не старије од 6 месеци, подноси се пре закључења
уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (прибавља школа пре доношења одлуке о избору), да има држављанство Републике Србије )
и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе следеће доказе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду да има најмање 5 година
рада у области образовања и васпитања - након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству Републике Србије
(не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не
старија од 6 месеци) и радну биографију. Доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе се не прилаже, јер
надлежни министар није донео подзаконски акт о полагању испита и стицању лиценце за директора школе. Изабрани кандидат
биће у обавези да у законском року положи испит за директора. Уверење о неосуђиваности прибавља школа, а лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу школе
поштом или предајом лично у секретаријату. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Више информација о конкурсу може се добити код секретара школе или на број
телефона: 034/370-201. Рок за подношење пријава је 15 дана.

К РА Љ Е В О
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“

36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Спремач - хигијеничар

на одређено време до повратка радника са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: I степен, завршена осмогодишња школа; да кандидат
поседује здравствену способност, што доказује здравственим уверењем приликом заснивања радног односа; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- уверење прибавља установа; да има држављанство Републике
Србије. Уз захтев доставити: оверен препис - фотокопију о завршеној школској спреми, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Конкурс је отворен
8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
обзир.

ОШ „ЈОШАНИЧКА БАЊА“

36345 Јошаничка Бања, Вука Караџића 17
тел. 036/5478-154

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе, педагога и психолога, на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер, 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; да је кандидат држављанин Републике Србије; да поседује дозволу за рад (лиценцу); да је савладао
обуку и има положен испит за директора установе; да поседује
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психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (уверење прибавља установа);
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографске податке, односно
радну биографију, оригинал или оверену копију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу, потврду о раду у области образовања, уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија), извод из матичне књиге рођених, предлог програма
рада директора школе. Лекарско уверење за рад са децом и ученицима подноси се пре закључивања уговора о раду. Изабрани
директор који нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року од годину дана. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО
У КРАЉЕВУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Машински елементи и
конструисање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне
области за коју се наставник бира. Поред општих услова утврђених законом кандидат треба да испуњава услове предвиђене
Законом о високом образовању, актима Универзитета у Крагујевцу и актима Факултета у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, доказ
о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме - оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, одговарајуће доказе надлежних органа у погледу неосуђиваности у
смислу члана 62. став 4. Закона о високом образовању и члана
125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних
и стручних радова као и саме радове и све остале доказе од значаја за избор. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
доставити на адресу Факултет за машинство и грађевинарство у
Краљеву, Доситејева 19 36000 Краљево у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37000 Крушевац, Блаже Думовића 66
тел. 037/3421-521

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 тачка 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; да поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора установе (изабрани кандидат биће у обавези да у
законском року положи испит за директора, након што министар
просвете, науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт о
полагању испита за директора школе) и најмање 5 године рада у
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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 правоснажном 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 коме
се остварује образовано-васпитни рад. Пошто је ово конкурс који
је поновљен због тога што се на претходно расписани конкурс
није пријавио ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може да буде изабран и наставник који,
уз испуњеност осталих услова, има одговарајуће образовање из
члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање на студијама првог степена, студијама
у трајању од три године или више образовање) и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидати са одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 и кандидати са одговарајућим образовањем из члана 8 став 3 наведеног закона на овом
конкурсу су равноправни. Уз пријаву кандидат подноси: оригинал, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - испиту за лиценцу; доказ - потврду о раду у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених - нови образац (оригинал или фотокопију); доказ о знању језика на коме се остварује
образовано-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику); преглед кретања у служби са
биографским подацима; оквирни план рада за време мандата;
доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Уверење о положеном испиту за директора школе се не прилаже, с обзиром да министарство надлежно за послове просвете
није организовало полагање наведеног испита. Пријава која не
буде садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном,
а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе. Уверење да кандидат није осуђиван за дела утврђена у чл 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - прибавља школа из казнене
евиденције МУП-а, за све кандидате. Уверење о здравственом
стању - лекарско уверење са утврђеним психичким, физичким и
здравственим способностима за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду. Директор се бира на
период од 4 године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Одлука о
избору директора биће донета у року од 15 дана од дана истека
рока за достављање пријава по конкурсу.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има
одговарајуће образовање према члану 8 став 2 тачка 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања; наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије и специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четри године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године; 2) да кандидат поседује дозволу за рад - лиценцу, односно положени испит за наставника,
педагога или психолога; 3) да има положен испит за директора
установе; 4) најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 5) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); 6) да је
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држављанин Републике Србије; 7) да зна језик на коме се остварује васпитни рад; 8) да има психичку, физичку и здавствену
способност за рад са децом и ученицима (доказ не старији од 6
месеци подноси изабрани кандидат пре потписивања уговора о
раду). Уз пријаву кандидат треба да достави: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, не старије од
6 месеци и извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију), оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, радну
биографију, оверен план рада за време мандата. Уверење о положеном испиту за директора школе се не прилаже, с обзиром да
Министарство просвете, науке и технолошког развоја није организовало полагање испита за директора школе, те пријава која
не буде садржала наведени докумет неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези у законском року положи испит за директора школе. Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
16253 Брестовац

Оглас објављен 05.11.2014. године у листу „Послови“ поништава се за радно место: библиотекар, са 50%
радног времена, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, за рад
у централној школи у Брестовцу. У осталом делу конкурс
остаје непромењен.

ЛОЗНИЦ А
ОШ „СВЕТИ САВА“

15341 Липнички Шор, Маршала Тита 1
тел. 015/812-393, 810-150

Наставник разредне наставе

за рад у ИО школе у Козјаку, на одређено време до
повратка одсутне запослене

Наставник разредне наставе

за рад у матичној школу у Липничком Шору, на
одређено време до повратка одсутне запослене

Наставник математике

са 93% радног времена, за рад у матичној школу у
Липничком Шору, у редовној настави и у настави
основног образовања одраслих, на одређено време
до повратка запосленог са функције директора
школе

Наставник математике

са 89% радног времена, за рад у матичној школу у
Липничком Шору, у редовној настави, на одређено
време до повратка одсутног запосленог са функције
директора школе
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником
о систематизацији радних места, кандидат треба да има: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/2013), стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису које уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
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не; одговарајући степен и врста образовања према Правилнику о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012
и 15/2013); кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (члан 8 став 4 закона); наставник и стручни 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; држављанство РС; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси
се пре закључења уговора о раду); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља установа); да кандидат зна српски језик - језик
на коме се изводи образовно-васпитни рад (доказ достављају кандидати који нису стекли образовање на српском језику - потврда
високошколске установе да су положили испит из српског језика).
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на оглас доставе:
оверен препис дипломе о завршеном образовању; исправу коју
издаје високошколска установа, а којом доказују да су стекли
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина или доказ високошколске установе да су у току студија положили испите из педагогије и психологије; доказ да су положили
стручни испит односно испит за лиценцу; уверење о држављанству (оригинал, не старији од 6 месеци или оверену копију); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију). Фотокопије докумената доставити оверене. У поступку одлучивања о
избору наставника директор ће извршити ужи избор кандидата
који ће бити упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. О времену и месту провере изабрани кандидати биће накнадно обавештени. Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа.

НИШ
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„14. ОКТОБАР“
18000 Ниш, Гоце Делчева 2
тел. 018/560-848

Наставник разредне и разредно-предметне
наставе у основној школи
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог - олигофренолог; дефектолог - олигофренолог; 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, односно положени испити из педагогије и психологије
током студија или положен испит за лиценцу; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; знање српског језика на ком се остварује образовно - васпитни рад; стручна
дефектолошка оспособљеност за рад са ученицима ометеним у
развоју (за кандидате који нису дефектолози - олигофренолози,
односно дипломирани дефектолози - олигофренолози). Кандидат
уз пријаву треба да достави: оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина, односно о положеним испитима из педагогије и психологије током студија или доказ о положеном испиту за лиценцу;
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доказ о знању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима извршиће надлежна служба за послове запошљавања. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. 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. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА

18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 23

Стручни сарадник - педагог

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91...6/14), о
чему кандидат подноси уз пријаву на конкурс оверену фотокопију дипломе/уверења; држављанство Републике Србије (оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених и уверења о
држављанству кандидат подноси уз пријаву на конкурс); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); знање језика на ком се остварује образовно
- васпитни рад; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (наставник који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина); да кандидат није осуђиван правоснажном 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). Школа врши
ужи избор кандидата које упућује служби за послове запошљавања на претходну психолошку процену способности за рад са
ученицима.

ОШ „ИВАН ВУШОВИЋ“

37215 Ражањ, Партизанска 106
тел. 037/841-112

Професор француског језика

са 44,44% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за француски
језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил француски језик); мастер професор језика и
књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
француски језик); психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије;
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; знање језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву доставити: кратку биографију;
доказ о одговарајућем образовању (оверена копија дипломе или
уверења, уколико диплома није издата); доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на
високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (оверена копија доказа који
издаје високошколска установа, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односБесплатна публикација о запошљавању

но испиту за лиценцу); уколико кандидат није стекао средње,
више или високо образовање на српском језику, у обавези је да
достави доказ о положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверен препис/фотокопија); извод из матичне књиге рођених (нови образац, оригинал
или оверен препис/фотокопија). Оверене копије доказа не смеју
бити старије од 6 месеци. Проверу психолошких способности за
рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за послове
запошљавања, са кандидатима које упути директор школе, након
извршеног ужег избора кандидата који испуњавају услове конкурса. Уверење из казнене евиденције прибавља школа по службеној
дужности, а лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у обзир. Пријаве
доставити лично или поштом на горенаведену адресу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ“
18000 Ниш, Војводе Путника 1
тел. 018/290-005

Наставник ликовне културе

са 40% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник“, бр.
72/2009, 52/11 и 55/13) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 55/2013) и
то: дипломирани сликар; академски сликар - ликовни педагог;
академски графичар - ликовни педагог; академски вајар - ликовни педагог; дипломирани сликар - професор ликовне културе;
дипломирани графичар - професор ликовне културе; дипломирани вајар - професор ликовне културе; дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе; дипломирани уметник
нових ликовних медија - професор ликовне културе; дипломирани
уметник фотографије - професор ликовне културе; дипломирани
сликар - професор; дипломирани вајар; дипломирани вајар - професор; дипломирани графички дизајнер; дипломирани архитекта
унутрашње архитектуре; дипломирани сликар зидног сликарства;
дипломирани графичар; дипломирани графичар - професор;
професор ликовних уметности; наставник ликовне уметности;
мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије
из области ликовне уметности, односно примењене уметности и
дизајна); мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене
уметности и дизајна); мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из области ликовне уметности,
односно примењене уметности и дизајна); мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне уметности,
односно примењене уметности и дизајна); лице са завршеним
факултетом ликовних уметности; лице са завршеним факултетом примењених уметности; лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна; држављанство Републике Србије;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима
(уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело из члана 120. став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној
дужности); знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе
или уверења о стеченом образовању; уверење надлежне високошколске установе да лице 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 (кандидати који су у току студија положили испит из педагогије и психологије или су положили стручни
испит, односно испит за лиценцу, достављају уверење надлежне високошколске установе о положеним испитима из педагогије
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и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (оригинал или оверену фотокопију));
уверење о држављанству РС (оригинал или оверена копија, не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверен препис/фотокопија); доказ о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику); радну биографију (осим за лица која први пут
заснивају радни однос). Психолошку процену способности за рад
са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Непотпуне, неблаговремене и неисправне пријаве неће бити разматране.

НОВИ ПА ЗАР
ДОПУНА ОГЛАСА
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10

Оглас објављен 25.02.2015. године у публикацији „Послови“ допуњује се за радно место: наставник српског језика и исправно треба да гласи: наставник српског језика
на одређено време са 100% норме, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана.

НОВИ СА Д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу област Физика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, физичке струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу област Производни
системи, организација и менаџмент
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, менаџерске струке, услови
прописани чланом 64. Закона о високом образовању и општим
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких
наука.

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу област Метрологија,
квалитет, прибори и еколошко
инжењерски аспекти
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, услови
прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких
наука.

Наставник у звање доцента за ужу област
Технологије пластичног деформисања,
брза израда прототипова и модела,
виртуална производња и технологија
обликовања пластике

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни
однос (навести прецизан назив уже области), докази о испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије
диплома и додатка дипломи, доказ о држављанству, оригинални
извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није кривично гоњен, свим дипломама стеченим у иностранству потребно
је приложити и доказ о нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену
адресу за сваки конкурс посебно. Комисија ће разматрати само
благовремене и потпуне пријаве. Конкурс за наставнике ће бити
отворен 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Редовни професор за ужу научну област
Патологија
УСЛОВИ: доктор медицинских или ветеринарских наука (факултет ветеринарске медицине, медицински или пољопривредни
факултет - смер ветеринарска медицина).

Ванредни професор за ужу научну област
Репродукција животиња
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука - област сточарство.

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

ПАНЧЕВО
МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН БАНДУР“

26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 3
тел. 013/345-976

Наставник клавира

на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву приложити биографију, копију личне карте и доказе о испуњавању услова. У радни однос може да буде
примљен кандидат који има: одговарајуће високо образовање
сходно члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број: 72/09, 52/11 и 55/13); држављанство
Републике Србије; психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из става 2 алинеја 1, 2 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а из
става 2 алинеја 3 и 4 прибавља установа. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, услови
прописани чланом 64. Закона о високом образовању и општим
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких
наука.

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

Наука и образовање

мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о
избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Пријаве на конкурс послати на адресу:
Музичка школа „Јован Бандур“, 26000 Панчево, Војводе Живојина
Мишића 3, са назнаком: „За конкурс“.

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН БАНДУР“

26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 3
тел. 013/345-976

Наставник солфеђа

на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Уз пријаву приложити биографију, копију личне карте и доказе о испуњавању услова. У радни однос може да буде
примљен кандидат који има: одговарајуће високо образовање
сходно члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број: 72/09, 52/11 и 55/13); држављанство
Републике Србије; психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из става 2 алинеја 1, 2 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а из
става 2 алинеја 3 и 4 прибавља установа. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о
избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Пријаве на конкурс послати на адресу:
Музичка школа „Јован Бандур“, 26000 Панчево, Војводе Живојина
Мишића 3, са назнаком: „За конкурс“.

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН БАНДУР“

26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 3
Тел. 013/345-976

Директор

на период од четири године
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 - 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 ове школе и подручја рада, за педагога и психолога; поседовање дозволе за рад
(лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике
Србије; знање језика на ком се изводи образовно-васпитни рад;
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од четири године. Рок за
подношење пријава на конкурс за избор директора школе је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању за наставника у
овој школи, односно психолога или педагога, оверену фотокопију
лиценце (дозволе за рад) за наставника или стручног сарадника,
односно уверења о положеном стручном испиту, доказ о знању
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том језику), потврду о
Бесплатна публикација о запошљавању

радном искуству, преглед кретања у служби, биографске податке,
односно радну биографију (необавезно), доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду,
а доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа. Приложена документација, односно фотокопије, не сме бити старија од 6 месеци.
Пријаве за конкурс са доказом о испуњености услова треба доставити на адресу: Музичка школа „Јован Бандур“ 26000 Панчево,
Војводе Живојина Мишића 3, са назнаком: „За конкурс“.

ПИРОТ
ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“
18320 Димитровград, Кирила и Методија 12
тел. 010/362-163

Наставник биологије

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета,
за 20% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13
- ЗОСОВ), 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. септембра
2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, Правилника о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у гимназији („Сл. гласник СРС - Просветни гласник“, бр. 5/90 и
„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008,
8/2011, 2/2013 и 4/2013 - испр.) и Правилника о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003,
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011,
8/2011 и 9/2013), професор биологије; дипломирани молекуларни
биолог и физиолог; дипломирани биолог; дипломирани биолог,
смер заштита животне средине; дипломирани професор биологије; дипломирани биолог - мастер; дипломирани биолог заштите
животне средине; мастер биолог. Кандидат мора да има, у складу
са чланом 8 став 4 ЗОСОВ, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија, или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ. 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 горе наведених дисциплина. Кандидат
треба да има и: 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 ЗОСОВ;
држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати
су дужни да поред краће биографије доставе, у оригиналу или у
овереној фотокопији, следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених, не старији од шест месеци; уверење о држављанству, не старије од шест месеци; диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању, у складу са условима; уверење
да се против кандидата не води кривични поступак (не старије
од 6 месеци); доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, издато од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући
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документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу. Кандидат треба да поседује и достави
доказ о знању бугарског језика (оверена фотокопија дипломе о
завршеном средњем, вишем или високом образовању на бугарском језику или положен испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе), у складу са чл. 121 ст. 7 ЗОСОВ
и доказ о знању српског језика (оверена фотокопија дипломе о
завршеном средњем, вишем, или високом образовању на српском
језику, или положен испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе) - 120 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ.
ОСТАЛО: Доказ о неосуђиваности из казнене евиденције прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способностима за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, по коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Директор
врши ужи избор кандидата који испуњавају све услове конкурса
и које у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава
упућује на претходну процену психофизичких способности за рад
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. О датуму
провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени од стране школе.
Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од осам дана
од добијања резултата психолошке процене способности кандидата за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Додатне информације могу се добити на

Посао се не чека,
посао се тражи
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горе наведени број телефона. Пријаве на конкурс са траженом
документацијом могу се поднети лично или поштом, на следећу
адресу: Гимназија „Свети Кирило и Методије“, Кирила и Методија
12, 18320 Димитровград. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у обзир.

Наставник бугарског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета,
за 44,44% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13 - ЗОСОВ),
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. септембра 2005 године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гл. СРС - Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99,
3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008, 8/2011, 2/2013 и
4/2013 - испр.) и Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005,
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013), професор, односно дипломирани филолог за бугарски језик и књижевност, мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет, односно профил Бугарски језик и књижевност). Кандидат мора да има, у складу са чланом 8 став 4 ЗОСОВ,
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија, или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са ЕСПБ; 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
горе наведених дисциплина; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120.
став 1. тачка 3. ЗОСОВ; држављанство Републике Србије, да зна
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да поред краће биографије доставе,
у оригиналу или у овереној фотокопији, следећу документацију:
извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци; уверење о држављанству, не старије од шест месеци; диплому или
уверење о стеченом одговарајућем образовању у складу са условима; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старији од 6 месеци); доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или
други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и
психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу. Кандидат треба да
поседује и достави доказ и доказ о знању српског језика (оверена
фотокопија дипломе о завршеном средњем, вишем, или високом
образовању на српском језику, или положен испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе) – 120 ст. 1
тач. 3 ЗОСОВ.
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ОСТАЛО: Доказ о неосуђиваности из казнене евиденције прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способностима за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, по коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Директор
врши ужи избор кандидата који испуњавају све услове конкурса
и које у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава
упућује на претходну процену психофизичких способности за рад
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. О датуму
провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени од стране школе.
Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од осам дана
од добијања резултата психолошке процене способности кандидата за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Додатне информације могу се добити на
горе наведени број телефона. Пријаве на конкурс са траженом
документацијом могу се поднети лично или поштом, на следећу
адресу: Гимназија „Свети Кирило и Методије“, Кирила и Методија
12, 18320 Димитровград. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у обзир.

ПОЖ АРЕВАЦ
СРЕДЊА ШКОЛА „МЛАДОСТ“

12300 Петровац на Млави, Млавска 14

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање (наставник, васпитач и стручни сарадник који је стекао одговарајуће високо образовање за подручје
рада: гимназија, економски техничар, правни техничар, пословни
администратор и трговац) на студијима 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 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
или да има уверење о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога, односно лиценцу; да има положен
испит за директора установе (кандидат који нема положен испит
за директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана
ступања на дужност); да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик); да је држављанин 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 („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13); да се не води истрага и да није кажњаван
по подацима из казнене евиденције МУП-а.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, са освртом на биографију са
кратким прегледом кретања у служби и прегледом програма
рада директора школе, кандидат доставља и: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога, односно лиценцу, оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за директора, потврду о радном искуству након стеченог
одговарајућег образовања у струци, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, оверену фотокопију важећег извода из матичне књиге рођених, уверење издато од надлежног суда да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, не старије од 6 месеБесплатна публикација о запошљавању

ци („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), уверење из казнене
евиденције МУП-а, оверену фотокопију уверења о здравственом
стању (доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима, издат од стране надлежне здравствене установе), потврду да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик). Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узети у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са траженим доказима се подносе поштом, на адресу: Средња школа
„Младост“, Млавска 14, 12300 Петровац на Млави или директно
секретару школе, у затвореним ковертама.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОШ САВИЋ“
12000 Лучица

Наставник математике

на одређено време до избора по конкурсу, а најдуже
до 30.06.2015. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (професор математике,
дипломирани математичар, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани информатичар). Заинтересовани кандидати уз молбу треба да приложе и следећа документа:
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству РС. Рок за подношење молбе је 8 дана
од дана објављивања у публикацији “Послови”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

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

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог или првог степена за образовање васпитача, у складу са Законом о високом
образовању или шести 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 на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 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 послати на адресу: Предшколска установа „Љубица Вребалов“,
Пожаревац, Вука Караџића 1, са назнаком: „За конкурс“. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код директора и секретара Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац и позивом на број: 012/210-308.

ПРИЈЕПОЉЕ
ГИМНАЗИЈА „ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ“
31320 Нова Варош
тел. 033/61-079

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Да кандидат испуњава услове прописане чл. 8. став. 2,
чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да је стекао
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по прописима који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним
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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 средње школе, педагога или психолога, да има дозволу за рад (лиценцу) за 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 ученицима; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се обавља васпитно образовни
рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпирања; обука и положен испит за директора (програм обуке за директора школе и подзаконски акти о полагању
испита за директора нису донети, па ће изабрани кандидат бити у
обавези да у законском року исти положи када се створе услови).
Уз пријаву на конкурс са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе, кандидат је дужан да
поднесе оверену копију дипломе о стеченом високом образовању,
оверену копију уверења о положеном стручном испиту лиценци
за рад; доказ о радном стажу у области образовања и васпитања;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци); лекарско уверење као доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима, уверење
да се не води кривични поступак код надлежног суда; уверење о
неосуђиваности у складу са законом прибавља кандидат (не старије од шест месеци), доказ о познавању језика на коме се остварује образовно васпитни рад (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику. Рок за пријављивање је 15 дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном
документацијом о испуњености услова подносе се лично или
поштом, на адресу школе са назнаком: „Конкурс за директора
школе“. Одлука о избору биће донета у законском року.

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
36312 Дуга Пољана
тел. 020 5375 012

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може да се пријави кандидат који поред услова утврђених законом испуњава 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;
да је држављанин Републике Србије; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има одговарајуће високо образовање и испуњава услове за
наставника школе, за школског педагога или школског психолога;
да има положен испит за лиценцу за наставника, односно стручног сарадника; положен испит за директора установе; да има 5
година радног стажа у области образовања. Кандидат је дужан
да уз пријаву на конкурс достави: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству не старије од шест месеци; оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверен
препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту односно лиценци за наставника, односно стручног сарадника; лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима не старије од шест месеци; потврду о радном
стажу; доказ да су положили испит за директора установе; извод
из казнене евиденције МУП-а.
Напомена: У разматрање ће се узети и молбе лица која не приложе доказ да су положили испит за директора установе. Директор
школе се именује на 4 године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА „РАДОМИР ЛАЗИЋ“
11423 Азања

Наставник разредне наставе

у подручном одељењу у Влашком Долу, за 40 часова
наставе недељно, на одређено време до повратка
запосленог

Наставник ликовне културе

за 20 часова недељно, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице
које испуњава следеће услове: 1. има одговарајућу врсту и степен
стручне спреме, у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; 4. да је држављанин РС; 5. зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова под тачком 2 пре закључења уговора о раду, док
доказ под тачком 3 прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи
избор биће упућени на проверу психофизичких способности код
Националне службе за запошљавање. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидати подносе: оверен препис дипломе, оверен препис уверења о
положеном стручном испиту - лиценци, ако га поседују и оверену
фотокопију уверења о држављанству РС. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове
прописане чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), и то: да има држављанство Републике Србије; да има одговарајуће високо образовање
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013)
за наставника основне школе, педагога и психолога, односно да
има високо образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање од 10.09.2005. године, за наставника, педагога или психолога, високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године, за наставника,
педагога или психолога; да поседује лиценцу, односно положен
стручни испит за наставника, педагога или психолога; да има
положен испит за директора установе (како програм обуке за
директора школе и правилник о полагању испита за директора
школе нису донети, нити је Министарство просвете организовало обуку и полагање испита за директора, изабрани кандидат ће
бити у обавези да положи испит за директора школе у року од
годину дана од дана доношења подзаконског акта); да има најмање пет година радног стажа у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик или положен испит
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из српског језика по програму одговарајуће високошолске установе за кандидате који нису стекли образовање на српском језику).
Директор се бира на период од 4 године, а мандат почиње да
тече од дана ступања на дужност. Кандидат уз пријаву подноси:
биографске податке о кретању у служби (радна биографија) са
предлогом програма рада директора школе, оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању из члана 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија),
потврду о радном стажу - најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, која мора да садржи назив послодавца,
делатност којом се лице бавило, радно место на које је кандидат
био распоређен у васпитно-образовној установи, оверену фотокопију радне књижице, уверење надлежног суда да против лица
није покренута истрага, нити подигнута оптужница за кривично
дело из надлежности суда (уверење прибавља кандидат, не старије од 6 месеци), доказ да кандидат зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад - српски језик (у обавези су да доставе
само кандидати који образовање нису стекли на српском језику,
а доказује се потврдом високошколске установе да је кандидат
положио српски језик). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (издаје МУП) - прибавља установа
по службеној дужности. Доказ о завршеној обуци и положеном
испиту за директора установе се не доставља, али је изабрани
кандидат у обавези да у законском року положи испит за директора школе, када министар пропише услове, програм обуке, програм испита и начин полагања испита за директора школе. Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Пријаву и доказе о испуњености услова конкурса са биографским
подацима слати на адресу: Основна школа „Свети Сава“ Велика
Плана, Булевар деспота Стефана 40, 11320 Велика Плана, са назнаком: „Конкурс за директора - не отварати“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“
Жарка Зрењанина бб, 25250 Оџаци
тел. 025/5746-635

Васпитач

за рад у Оџацима, на одређено време од две године
4 извршиоца
УСЛОВИ: Услови које кандидати треба да испуњавају: да имају
високо образовање за васпитача на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године или са
стеченим вишим образовањем за васпитача; да имају дозволу за
рад (лиценцу); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (доказ се подноси пре закључења уговора
о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа); да имају
држављанство Републике Србије; да имају најмање 1 годину радног искуства на пословима васпитача. Уз пријаву на конкурс, која
садржи и кратку биографију, кандидати треба да приложе: оверену фотокопију уверења или дипломе о стеченом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију радне књижице. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
слати на адресу: Предшколска установа „Полетарац“ Оџаци, Жарка Зрењанина бб, са назнаком: „За конкурс“.

Медицинска сестра - васпитач, у својству
приправника
за рад у Оџацима

УСЛОВИ: Услови које кандидати треба да испуњавају: да имају
средњу стручну спрему медицинске струке, смер медицинска сестра - васпитач; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (доказ се подноси пре закључења уговора

СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“
Жарка Зрењанина бб, 25250 Оџаци
тел. 025/5746-635

Васпитач

за рад у Оџацима, Бачком Грачацу и Бачком
Брестовцу, на неодређено време, за рад са пуним
радним временом
4 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидати имају високо образовање за васпитача на
студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у
трајању од три године или са стеченим вишим образовањем за
васпитача; да имају дозволу за рад (лиценцу); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (доказ
се подноси пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани
правоснажном за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља установа); да имају држављанство Републике Србије;
да имају најмање 1 годину радног искуства на пословима васпитача. Уз пријаву на конкурс, која садржи и кратку биографију,
кандидати треба да приложе: оверену фотокопију уверења или
дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); оверену фотокопију радне књижице. Рок
за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу: Предшколска
установа „Полетарац“ Оџаци, Жарка Зрењанина бб, са назнаком:
„За конкурс“.
Бесплатна публикација о запошљавању
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о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа); да
имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс,
која садржи и кратку биографију, кандидати треба да приложе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци). Рок за пријављивање
на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве слати на адресу: Предшколска установа
„Полетарац“ Оџаци, Жарка Зрењанина бб, са назнаком: „За конкурс“.

Секретар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: високо образовање, дипломирани правник - мастер или
дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од 4 године; да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за рад (доказ се подноси
пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
установа); да имају држављанство Републике Србије; да имају
годину дана радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс, која
садржи и кратку биографију, кандидати треба да приложе: оверену фотокопију уверења или дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству(не старије од 6 месеци); оверену фотокопију радне књижице. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“.

Сервирка

за рад у Оџацима
УСЛОВИ: Услови које кандидати треба да испуњавају: да имају
завршену основну школу; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад (доказ се подноси пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ прибавља установа); да
имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс,
која садржи и кратку биографију, кандидати треба да приложе:
оверену фотокопију сведочанства о стеченом основном образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Рок за
пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу: Предшколска установа „Полетарац“ Оџаци, Жарка Зрењанина бб, са назнаком: „За конкурс“.
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ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ПОСЕБНО
МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
„СТЕВАН ХРИСТИЋ“
25260 Апатин, Светог Саве 1
тел. 025/773-388

Наставник кларинета

на одређено време, за 48,5% норме, до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања - мастер музички
уметник - кларинет.

Наставник теорије и солфеђа

на одређено време до повратка радница са
породиљског одсуства
2 извршиоца
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања - дипломирани
теоретичар уметности - мастер.
ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик
на коме се остварује образовно васпитни рад - мађарски језик.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у службеној публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне
књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању мађарског језика (приложити сведочанство од. диплому средњег, вишег или високог
образовања на мађарском језику или положен испит из тог језика
одговарајуће високошколске установе). Одлуку о избору директор
ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава. Пријаву на конкурс са краћом биографијом и доказима о
испуњавању услова конкурса доставити на горенаведену адресу
музичке школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
телефон: 025/773-388.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА „БРАЋА ГРУЛОВИЋ“
22324 Бешка, Карађорђева 2
тел. 022/570-115

Наставник биологије

са 40% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр.72/09, 52/11, 55/13): професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор
биологије и хемије, дипломирани биолог - смер заштите животне средине, дипломирани биолог-еколог, дипломирани професор
биологије и хемије, професор биологије-географије, професор
биологије-хемије, професор биологије-физике, професор биологије-информатике, професор биологије-математике, дипломирани професор биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер,
дипломирани професор биологије-хемије - мастер, дипломирани
професор биологије-географије - мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор биологије, мастер
професор биологије и географије, мастер професор биологије и
хемије (лица која су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије биологије); психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима;
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
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дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
доставити: уверење о држављанству, диплому о завршеној школи, доказ о стеченом образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, односно доказ о положеном стручном
испиту, доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима доставља изабрани
кандидат, пре заснивања радног односа. Сва потребна документа
кандидати достављају у оригиналу или оверене фотокопије. Школа прибавља извод из казнене евиденције. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати.

ОШ „ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“
22419 Купиново, Маршала Тита 1
тел/факс: 022/438-114

Психолог

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: стручна спрема по члану 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013) и по члану 6 став 1 тачка 2 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013):
професор психологије; дипломирани психолог - општи смер или
смер школске психологије; дипломирани школски психолог педагог; дипломирани школско-клинички психолог; дипломирани
психолог; мастер психолог; дипломирани психолог - мастер; лица
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани
мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно - педагошких предмета.

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: стручна спрема по члану 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013) и по члану 2 став 1 Правилника 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 школом; професор разредне наставе и енглеског
језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за основну
школу. У складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат, мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених 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.

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

УСЛОВИ: стручна спрема по члану 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013 и по члану 3 став 1 тачка 1а), српски језик, Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи „Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012
и 15/2013. У складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Бесплатна публикација о запошљавању

европским системом преноса бодова. Општи услови: Пријављени
кандидат поред наведеног услова у погледу одговарајућег образовања треба да испуњава и следеће услове: да је држављанин
Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидат треба да приложи следећа
документа, у оригиналу или овереној фотокопији: пријаву/молбу, кратку биографију, диплому о стеченом образовању, извод из
матичне књиге рођених, доказ о држављанству Републике Србије
- не старије од 6 месеци, доказ из суда да се против њега не води
кривични поступак; доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела прописана законом - прибавља
школа. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Конкурсна документација се прилаже у оригиналу или у фотокопијама које су оверене оригинал плавим печатом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Изабраним кандидатима конкурсна документација се не
враћа. Информације се могу добити на телефон, контакт особа:
Саша М. Марковић, секретар школе, тел. 022/438-114.

СУБОТИЦА
ОШ „СВЕТИ САВА“

24000 Суботица, Аксентија Мародића бб

Наставник биологије

ради замене одсутне запослене преко 60 дана,
са 30% радног времена
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема предвиђена Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр
11/2012 и 15/13); психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 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 шест бодова из праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење
о држављанству Републике Србије, доказ да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова - лица из члана 8 став 2 и
3 Закона о основама система образовања и васпитања, извод из
матичне књиге рођених или оверену фотокопију, кратку биографију, фотокопију личне карте. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Проверу
психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа. Пријаву на конкурс слати на адресу школе: Основна школа „Свети Сава“ Суботица, Аксентија Мародића бб, Суботица 24000. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
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ОИСШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14
тел. 024/553-037

Наставник предметно-разредне наставе

за рад на српском наставном језику, на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: дипломирани дефектолог, дипломирани дефектолог
мастер, мастер дефектолог.

Наставник разредне наставе

за 80% радног времена, на српском наставном
језику, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани дефектолог, дипломирани дефектолог
мастер, мастер дефектолог.
ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме и услова предвиђених чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидати треба да испуњавају опште услове за заснивање радног односа прописане чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања и то: да имају одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године (VII/1 степен стручне спреме), по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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; да
имају држављанство Републике Србије; знање језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да има и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. У поступку
одлучивања о избору наставника вршиће се претходна провера
психофизичких способности кандидата. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству
Републике Србије, потврду са факултета о положеним испитима
из педагошких, психолошких и методичких дисциплина. Уверење
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела
из чл. 120 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, по службеној дужности прибавља школа, од надлежног
секретаријата унутрашњих послова. Лекарско уверење којим се
доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад са
ученицима доставиће изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Конкурс траје 8 дана од дана објављивања у листу
„Послови“. Неблаговремена и непотпуна документација се неће
разматрати. Пријаве са траженом документацијом слати на адресу: ОИСШ „Жарко Зрењанин“, Ивана Горана Ковачића 14, 24000
Суботица.

ке 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, за педагога или психолога; да поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за директора; пет
година радног стажа у области образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Пријаве се подносе лично, препорученом
поштом или на начин који омогућава подношење потпуне документације, сваког радног дана, у седишту школе, Светосавска 9,
24300 Бачка Топола, од 7,00 до 14,00 часова.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених, у
оригиналу или у овереној фотокопији, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања, радну биографију, доказе о поседовању
организационих способности (факултативно). Доказ о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду. 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. Ближе информације се могу
добити на горенаведени број телефона.

ОШ „18. ОКТОБАР“

24351 Ново Орахово, Петефи Шандора 9
тел. 024/723-004

Директор

на мандатни период од 4 године

Директор

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
држављанство РС, одговарајуће високо образовање (члан 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања), на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника
основне школе, за педагога или психолога, да поседује дозволу
за рад, обуку и положен испит за директора, да има пет година
радног стажа у области образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве се подносе лично, препорученом поштом или на
начин који омогућава подношење потпуне документације, сваког
радног дана, у седишту школе, Петефи Шандора 9, 24351 Ново
Орахово, од 7,00 до 14,00 часова.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
држављанство РС, одговарајуће високо образовање (члан 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања), на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених, у
оригиналу или у овереној фотокопији, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

ОШ „ЧАКИ ЛАЈОШ“

24300 Бачка Топола, Светосавска 9
тел. 024/715-443

на мандатни период од 4 године
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односно испиту за лиценцу, потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања, радну биографију, доказе о поседовању
организационих способности (факултативно). Доказ о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду. 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. Ближе информације се могу
добити на горенаведени број телефона.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног
односа:

Предавач за ужу научну област
Математика и рачунарство

са 75% радног времена, на одређено време од пет
година
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да испуњава услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ број
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13
и 99/14), Правилником о условима, начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника и сарадника и Статутом Високе техничке школе струковних студија у Суботици. Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси: биографију са подацима
о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету, као и о академском звању магистра/специјалиста, списак радова као и саме радове (на захтев комисије), уверење о
држављанству, извод из књиге рођених и доказ да није осуђиван
(прибавља се у МУП-у).
ОСТАЛО: Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса
доставити секретаријату школе, на адресу: Висока техничка школа струковних студија, Марка Орешковића 16, Суботица, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЂУРО САЛАЈ“

24000 Суботица, Петефи Шандора 19
тел. 024/525-743

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (из члана 8
став 2 закона, тј. одговарајуће високо образовање, и то: 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), дозволу за рад, најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
правноснажном пресудом осуђен за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци,) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу, потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, радну биографију, са прилозима којима доказује своје
Бесплатна публикација о запошљавању

стручне и организаторске квалитете. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења уговора
о раду, док доказ о неосуђиваности кандидата за горенаведена
кривична дела прибавља школа. Кандидат изабран за директора
школе дужан је да у року и под условима прописаним законом
или другим актом министра просвете, положи испит за директора. Пријаву са доказима о испуњавању услова за заснивање радног односа на наведеном радном месту, са назнаком: „Пријава на
конкурс за директора школе“, доставити на адресу школе. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

УЖИЦЕ
МУЗИЧКА ШКОЛА „ВОЈИСЛАВ ЛАЛЕ
СТЕФАНОВИЋ“
31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-722

Наставник трубе

са 70% радног времена, на одређено време до
добијања сагласности, у складу са Законом о
буџетском систему и Уредбом о прибављању
сагласности за додатно и ново радно ангажовање
код буџетских корисника

Наставник клавира

на одређено време до добијања сагласности, у
складу са Законом о буџетском систему и Уредбом
о прибављању сагласности за додатно и ново радно
ангажовање код буџетских корисника
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове предвиђене Законом
о раду и Законом о основама система образовања и васпитања: да
има одговарајуће образовање - прописано Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у ОШ („Сл. гласник РС“ бр. 8/08) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама и Правилником о измени овог правилника („Сл. гласник РС“
бр. 9/13); да испуњава услове из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи доказе о испуњености услова о врсти образовања и држављанство. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности изабрани кандидат подноси пре закључивања
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве са одговарајућом документацијом доставити на адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 34
тел. 031/864-188

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - васпитач;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; да
кандидат није осуђиван; држављанство РС.

Ч АЧ А К
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
,,ПРОФЕСОР ДР НЕДЕЉКО КОШАНИН“
Девићи

Оглас објављен у публикацији „Послови“ од 28.01.2015.
године поништава се у целости.
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ШАБАЦ
ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“

15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Професор хемије

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

Професор разредне наставе

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

Професор разредне наставе

на одређено време до краја школске 2014/2015.
године, а најдуже до 31.08.2015. године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом
о раду мора да испуњава и посебне услове предвиђене у чл. 120
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања и да
има одговарајуће образовање (одговарајућа врста и степен стручне спреме предвиђен Законом и Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи); да поседује психичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној
дужности. Поседовање психичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима доказује се на основу лекарског уверења, приликом заснивања радног односа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и одговарајућу
документацију, којом доказују да испуњавају услове предвиђене
Законом, односно Правилником, као и овим конкурсом: диплому,
односно уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење
о држављанству и извод из матичне књиге рођених, не старији од
6 месеци. Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене
фотокопије. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

ПРОДУЖЕЊЕ ИСПЛАТЕ
ПОСЕБНЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ
Утврђен ми је инвалидитет прве категорије,
дакле, могу да се запослим под општим условима. Предузеће у коме сам радио 18 година иде
у стечај. Имам 49 година, факултетски сам образован и годину дана не могу да нађем посао.
Уздао сам се у закон који обавезује предузећа
да запосле одређени број радника са инвалидитетом, међутим, то се не поштује. Послодавац
радије плаћа пенале, што је мало више од износа минималне зараде коју би исплатио запосленом. Можда ћете рећи да ово није питање за
вас, већ за надлежно министарство, али НСЗ би
требало да укаже надлежнима на овај проблем
и да се заложи за његово решавање. Не можемо
сви имати мање од 35 година. Шта са нама који
имамо 15-20 година до пензије, а уз то смо још
и инвалидна лица? Како је у ЕУ решено ово питање?
Проблем незапослености свакако је један од
највећих економских и социјалних проблема у Србији. Повећано запошљавање може се постићи само
комбинацијом разних економских и социјалних политика, односно, неопходне су различите реформе.
Тражња за радном снагом ће се повећати стварањем
пословног окружења које је стимулативно за инвестиције и раст економске активности, а са друге стране
неопходно је унапредити положај незапослених особа
са инвалидитетом, као и целокупно тржиште радне
снаге. У таквом окружењу, у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености,
Национална служба за запошљавање обавља послове
запошљавања спровођењем активне политике запошљавања, кроз систем планова, програма и мера, доприноси повећању запослености и смањењу незапослености, у складу са Националним акционим планом
запошљавања. Том циљу доприноси и Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа
са инвалидитетом, који регулише активну политику
запошљавања особа са инвалидитетом, која подразумева мере и подстицаје за запошљавање и самозапошљавање особа са инвалидитетом. Напомињемо да је
овај закон, као и активности које се на основу њега
спроводе, у складу са европским законодавством и
праксом.
Национална служба настоји и да шири свест о
радном потенцијалу особа са инвалидитетом и на
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тај начин превазиђе предрасуде, посебно послодаваца и управо њима приближи и подстицаје и бенефите
које имају уколико ангажују особу са инвалидитетом.
Међутим, избор кандидата и модалитет на основу
кога ће испуњавати обавезе које проистичу из горенаведеног закона су на њима. Нажалост, овај тренд је
присутан и у остатку Европе, нарочито у земљама са
високом стопом укупне незапослености.
Све информације о мерама и програмима подршке у запошљавању особа са инвалидитетом које спроводи Национална служба за запошљавање можете добити у свим организационим јединицама Националне
службе или на сајту: www.nsz.gov.rs.
На основу посебне одлуке Владе Републике
Србије корисник сам посебне новчане накнаде за
предузећа у реструктурирању од 2011. године, а
по основу недостајућих до 5 година (60 месеци)
до остварења првог услова (60 година старости)
за пензију.
У моменту доношења одлуке имала сам 56
година, па ми је обрачунато да користим још
недостајућих 3 године, 5 месеци и 16 дана, односно пензију је требало да остварим 08.06.2015.
године (по тада важећем закону). У међувремену
закон се променио, па ми сада недостаје још 6
месеци до остварења права на пензију по годинама живота, а ја сам искористила 41 месец и 17
дана од понуђених 60 месеци посебне новчане
накнаде.
Каква су моја права да наставим са даљим
коришћењем посебне новчане накнаде до остваривања права на пензију?
У складу са тумачењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да се кориснику посебне новчане накнаде наставља исплата посебне новчане накнаде до испуњавања првог услова
за остваривање права на пензију, у висини последњег
исплаћеног износа средстава и након ступања на снагу Измена и допуна Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Национална служба за запошљавање
је у обавези да продужи исплату посебне новчане накнаде свим корисницима тог права којима је неопходно
продужити исплатни период до стицања првог услова
за остваривање права на пензију.
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АКТУЕЛНО Шаролике вредности минималних плата

МИНИМАЛАЦ НАЈТАЊИ У СРБИЈИ
Најнижу минималну плату у ЕУ има Бугарска - 184 евра, а Србија 174 евра.
Минимална цена радног сата у Србији износи око једног евра, у Луксембургу - 11,
Француској - 8,28 а у Немачкој - 7,72 евра

П

рема подацима Евростата, најнижу минималну плату
у Европској унији има Бугарска и износи 184 евра, док
највиша минимална плата у ЕУ износи 1.923 евра, а
добијају је радници у Луксембургу, што је готово 11
пута више од бугарске минималне зараде. У Србији је од априла 2012. до краја 2014. године минимална зарада без пореза и
доприноса износила 115 динара по радном сату.
По владиној одлуци, нето минимална цена рада за период јануар-децембар 2015. године је 121 динар по радном сату.
Нето износ минималне зараде у Србији исплаћене у јануару
био је 21.296 динара за 176 радних сати, а у фебруару 19.360
динара за 160 радних сати, без обзира за који претходни месец
се исплаћује. За минималну зараду у Србији исплаћену у јануару могло се купити око 174 евра.
Минимална плата у САД у јануару 2015.
У Србији се минимална цена радног сата сада креће око
једног евра, у Луксембургу - 11 евра, Француској - 8,28, а у Небила је 1.035 евра
мачкој - 7,72. Сада важећа минимална цена рада у Србији донета је на основу иновираног члана 112 Закона о раду.
Иако се разлике у минималним платама чине прилично велике, када се посматрају према паритету куповне моћи, односно када се узму у обзир разлике у ценама, упућени тврде да је однос између најмање и највеће минималне плате у Европи
1:4. Минимална плата у САД у јануару 2015. била је 1.035 евра.

„Здравље - Актавис“ забележило историјско
повећање производних капацитета и броја
запослених

СТО НОВИХ РАДНИКА

Након тромесечног процеса селекције који је трајао
до краја прошле године, стотину најуспешнијих кандидата добило је прилику да се
кроз програм интензивних
обука припрема за рад на
новим радним местима, у
складу са највишим европским и светским стандардима
добре произвођачке праксе.
„Здравље“ је протеклу
годину по свим параметрима пословања успешно
завршило на врху табеле, у
конкуренцији за „Актависову“ фабрику године у својој
категорији. „Томе је значајно допринело отварање но-
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вог погона за производњу и
лансирање лека који се примењује у терапији Паркинсонове болести, чиме смо створили услове за први пораст
броја запослених, отварањем
16 нових радних места у априлу прошле године“, каже
генерални директор фабрике
„Здравље - Актавис“ Бојан
Јовић и додаје да је то била
добра основа за увођење нових производа, захваљујући
којима су у 2015. годину
ушли са историјским повећањем производних капацитета и броја запослених
- за преко сто нових чланова.

| Број 612 | 11.03.2015.

РЕКЛИ СУ Бојан Јоцић, директор
Инспектората за рад

НА ЦРНО И
КОД ВЕЛИКИХ
ИНВЕСТИТОРА

„Раднике ‚на црно‘ ангажују и велики инвеститори, а
поједини послодавци, осим што не уплаћују доприносе и
порезе, не воде довољно бригу ни о безбедности и здрављу
радника“, рекао је директор Инспектората за рад Бојан Јоцић,
у Врању, на скупу у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Пчињског управног
округа.
На састанку је закључено да би у борби против сиве
економије, а нарочито рада „на црно“, најбоље било постићи
партнерски однос.
Јоцић је указао на новине у раду служби задужених за
овај проблем, као што су коришћење базе података Централног регистра обавезног социјалног осигурања, преко које у
сваком тренутку може бити утврђен статус лица затеченог
на раду. Уколико неко лице није пријављено а затечено је на
раду, инспектор налаже послодавцу да са тим лицем закључи уговор и да га пријави.
„Више није потребно да инспектор обилази послодавца
како би утврдио да ли је са запосленим склопио радни однос,
сада једноставан приступ бази података омогућава увид у
то да ли је послодавац пријавио лице и да ли је поступио по
налогу инспектора“, рекао је Јоцић.
Проблем рада „на црно“ додатно компликује и што сами
радници не желе да буду пријављени, јер од Националне
службе за запошљавање добијају накнаду, речено је на скупу.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО Обуке за тржиште рада у
Кикинди и Сенти

КРАЉЕВО Обуке за баштованство

ОД ПЕКАРА ДО ПЕДИКИРА

Национална служба за
запошљавање - Филијала
Кикинда организовала је три
обуке за тржиште рада - обуку за маникире-педикире у
Кикинди и обуке за пекаре
и сервисере персоналних рачунара у Сенти.
Свечана додела сертификата за 15 полазница
обуке за маникире-педикире
уприличена је у просторијама Филијале Кикинда, 26.
фебруара. Директорка Јелена Митровић захвалила се
полазницама и извођачима
обуке на успешној сарадњи
и изразила наду да ће полазнице са новостеченим

знањима и вештинама имати веће шансе за запошљавање или самозапошљавање.
Власница козметичког
салона „Jelena beauty“ из Кикинде Јелена Вукашиновић
изразила је задовољство
избoром кандидата, који
су својом мотивисаношћу
и активношћу са успехом
савладили целокупан план
и програм обуке. Зорица
Обућински, власница салона „Хелиос“, у коме је реализована практична настава,
изразила је спремност да у
наредном периоду, због повећаног обима посла, запосли неколико кандидата.
В.Данић

ЦВЕЋАРСТВО КАО ИЗВОР ПРИХОДА

Ф

илијала Краљево НСЗ организовала је обуке за тржиште рада за дугорочно незапослена лица и лица
без квалификација. Истраживања су показала да се
све више регистрованих домаћинстава и предузећа
бави узгојем цвећа и поврћа у пластеницима. Пољопривредна производња може бити извор прихода за целу породицу и
зато се НСЗ одлучила за обуке за баштованство и производњу
садног материјала у пластеницима.
У обуке је укључено 10 лица са евиденције НСЗ, а извођач је Агенција за образовање „Академија“ из Чачка. Обука
је трајала два месеца, а акценат је стављен на практичан рад
у пластеницима породице Јоковић у Мусиној Реци. Дугогодишње искуство у раду и производњи цвећа квалификовало
је овај расадник као озбиљног партнера за обуку. Предавач
је био Ненад Нешовић, дипл. пољопривредни инжењер
из Пољопривредне саветодавне стручне службе Краљево.
Полазници су оправдали очекивања, стекли су драгоцена
знања и вештине потребне за ове послове, а степен задовољства обукама је на завидном нивоу. Сертификати о завршеној обуци су свечано уручени у просторијама НСЗ.
С.Антонијевић

ЛОЗНИЦА Завршене обуке за тржиште рада

НОВЕ МОГУЋНОСТИ

У организацији Филијале Лозница НСЗ у фебруару су успешно завршене три обуке за тржиште рада. Обуку за вођење
пословних књига похађало је и са успехом завршило пет особа са инвалидитетом, а у обуке за собарице и геронтодомаћице
било је укључено по седам незапослених жена. Свечана додела сертификата организована је 27. фебруара.
Програм рада од 240 часова успешно је савладан првенствено захваљујући изврсном предавачу Вери Дикосавић, редовном професору Средње економске школе „Милорад Марко Радуловић“ у Лозници. Полазници су стекли знања из области
вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја за правна лица. Oбука за геронтодомаћице реализована је
у Дому здравља „Др Миленко Марин“ у Лозници , а за собарице у пословном простору „Абц Инвест“ доо - Плави песторан.
Сертификате је свечано уручила Тијана Јосић, директорка Филијале Лозница НСЗ.
З.Гачић

У Сврљигу и Дољевцу

СЕРТИФИКАТИ ЗА ГЕРОНТОДОМАЋИЦЕ

У просторијама општина Дољевац и Сврљиг свечано су
уручени сертификати полазницама обуке за геронтодомаћице.
Обуку за тржиште рада у организацији Филијале Ниш НСЗ завршило је четрнаест полазница - шест у Сврљигу и осам у Дољевцу. За спровођење програма био је задужен Народни универзитет из Ниша.
„Обука је била занимљива и могу да кажем да сам са задовољством долазила на заказане термине. Сада имам сертификат и надам се брзом запослењу, иако овај посао није нимало
лак“, истакла је Данијела из Сврљига.
В.Крстић
Бесплатна публикација о запошљавању
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АКТУЕЛНО Нове измене Закона о ПИО

НА ЛЕДУ 3.000

ИНВАЛИДСКИХ ПЕНЗИЈА
„Ревизија инвалидских пензија је
у току и до сада је прегледано око
30.000 предмета од укупно 300.000“,
каже директора Фонда ПИО Драгана
Калиновић

„Рок за доношење најављених измена и допуна Закона
о пензијском и инвалидском осигурању не постоји, али би
то свакако требало да се догоди током ове године“, најавила је директора Фонда за пензијско и инвалидско осигурање
(ПИО) Драгана Калиновић. Она је у интервјуу за „Танјуг“
рекла да је радна група која ће радити на том послу формирана пре месец и по дана, а измене ће се углавном односити
на брже и лакше остваривање права корисника.
„Циљ нам је да те промене стварно ваљано сагледамо
и урадимо. Мислим да овог пута не би требало да буде тежиште на брзини, него на квалитету промена, ради бржег
остваривања права грађана“, рекла је Калиновићева, која је
недавно реизабрана на функцију.
Захваљујући бољој организацији рада Фонда ПИО, проблем са заосталим решењима о пензијама је отклоњен.
„Са последњим даном 2014. успели смо да остваримо да
број нерешених захтева буде на нивоу месечног прилива, односно надокнађен је заостатак од 6.000 нерешених захтева.
Сада се решења доносе у законском року, не дужем од два
месеца. Преполовљен је и број нерешених захтева када је реч
о иностраним пензијама, али је свеједно потребно побољшати сарадњу са пензионим фондовима у другим земљама,
посебно бивше Југославије. У том циљу Фонд ПИО има 26
потписаних међународних уговора“, рекла је Драгана Калиновић. Крајем 2010. у Фонду ПИО је било нерешено 20.000
таквих захтева, а сада их је мање од 10.000, навела је она и
додала да заиста није могуће у року од два месеца комплетирати стаж у случајевима када је оствариван у више земаља.
Ревизија инвалидских пензија је, према речима Калиновићеве, у току и до сада је прегледно око 30.000 предмета, од
укупно 300.000.
„Неправилности има, па је за око 10 одсто грађана од до
сада преиспитаних решења исплата пензија обустављена“,
рекла је саговорница „Танјуга“.
Иначе, Фонд ПИО је у овој години добио 580 милијарди
динара из буџетских средстава, што је за 14 милијарди динара мање него прошле године, али то неће утицати на исплату
пензија нити остваривање других права и накнада.

Са последњим даном 2014. успели смо да
остваримо да број нерешених захтева
буде на нивоу месечног прилива, односно
надокнађен је заостатак од 6.000 нерешених захтева
Калиновићева је за март најавила увођење нове праксе
„отворених врата“, када ће она лично примати странке и у
директном разговору покушати да реши њихове проблеме.
Иста пракса ће бити покренута и у Покрајинском фонду ПИО.
„Према најновијим подацима, у Фонду је запослено
3.176 особа, а просечна плата износи између 47.000 и 48.000“,
рекла је Драгана Калиновић и додала да је у плану реорганизација у циљу боље и ефикасније организације посла, с
обзиром да је природним одливом број запослених у Фонду
смањен за 210.
„Последње измене Закона о ПИО имале су за последицу
да је крајем прошле године забележен повећан број захтева
за пензионисање“, казала је Драгана Калиновић, напоменувши да је у целој прошлој години поднето пола милиона захтева. Прецизирала је да је само у децембру прошле године, у
односу на исти месец 2013, у Филијали Београд било 40 одсто
више захтева, а на нивоу целог Фонда 25 одсто више.
Категорички је одбацила писање појединих медија о ненаменском трошењу средстава у Фонду ПИО.
„Није било ниједне радње која је била против интереса
фонда, дакле, нема говора о ненаменском трошењу буџетских средстава“, тврди директорка која је задовољна својим
радом у претходном мандату. Како истиче, на делу је пооштрен систем контроле, а евентуалне неправилности су
предмет истражних органа МУП-а.

Предлог хрватског премијера

АУТО-ПУТЕВИ ПЕНЗИОНЕРИМА
Председник Владе Хрватске Зоран Милановић оценио је да нема патриотскијег и
нормалнијег решења него да хрватски пензиони фондови уђу у власништво ауто-путева
са 50 до 51 одсто удела, а да остатак поделе држава и заинтересовани грађани.
Како преноси регионални привредни портал Seebiz, Милановић је оценио да ауто-путеви финансијски јако загушују државу, па се увелико размишља о тој опцији.
„Могућност је да хрватски пензиони фондови, који су се спомињали и у монетизацији и који су конкурисали за монетизацију, али овог пута само мировински фондови,
уђу у власништво друштва за управљање, 50 или 51 посто, а остатак је хрватска држава
и дели се добит“, рекао је Милановић у Жупањи.
„Хрватски пензиони фондови једнако хрватски новац, уштеђевине хрватских радника плус грађани, ако су за то заинтересовани. И нема патриотскијег и нормалнијег
решења“, објаснио је Милановић одговарајући на питање новинара.
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АКТУЕЛНО У општини Косовска Митровица, почетком маја, у оквиру јавних
радова биће ангажовано око 50 људи

ОД СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ДО ЈАВНИХ РАДОВА
Косовска Митровица једина општина у Србији која је запослила више од 80 одсто
особа са инвалидитетом које су се налазиле на евиденцији НСЗ

П

редседник Привременог органа општине Косовска Митровица Александар Спирић најавио је да ће на основу Стратегије запошљавања, почетком маја, у оквиру јавних радова бити ангажовано око 50 људи свих профила. Спирић је
напоменуо да је у јануару ангажовано 25 приправника и подсетио да је близу 100 људи ангажовано током прошле
године кроз програме стручне праксе, изразивши уверење да ће тако бити и током 2015. године.
Спирић је казао да је у овогодишњој државној стратегији за запошљавање проблем што у јавном сектору није омогућено
приправничко стицање стручне праксе. Напоменуо је и да је Косовска Митровица једина општина у Србији која је запослила
више од 80 посто особа са инвалидитетом које су се налазиле на евиденцији Националне службе за запошљавање, што је,
како је оценио, прави показатељ да локална самоуправа мисли на све становнике на подручју општине.

На подручју Лознице одобрено 11 пројеката јавних радова

У

ЗАПОСЛЕНА 51 ОСОБА

лозничкој филијали Националне службе за запошљавање по програму рада за 2014. годину одобрено је 11
пројеката јавних радова, укупне вредности 8.170.923
динара, кроз које је запослена 51 особа са инвалидитетом са евиденције незапослених у Лозници, Крупњу, Малом
Зворнику и Љубовији.
Реализација јавних радова отпочела је у новембру прошле године, а ангажовани радници засновали су радни однос на период од три до пет месеци, у зависности од дужине
трајања пројекта. Планирано је да до априла радови буду
завршени.
Крајем фебруара на територији града Лознице успешно
су завршена три јавна рада, корисника средстава Удружења
особа са инвалидитетом „Лагатор“ из Лознице. Прилику да се
запосле, стекну економску независност и укључе у заједницу
стекло је 25 особа са инвалидитетом. Развијена је и активност уметничке радионице, на којој су учесници израђивали
сувенире осликавањем на дрвету, гипсу, папиру - техником
декупажа, израђивали икебане и сличице са магнетима. Удружење планира да у сарадњи са Центром за културу „Вук
Караџић“ и Туристичком организацијом града Лозница ове
производе пласира на тржиште, са циљем да се побољша социјални и материјални статус чланова друштва.
З. Гачић

Сремска Митровица

РЕАЛИЗОВАНЕ ТРИ ОБУКЕ
У Сремском округу завршене су три обуке за тржиште рада, у које су била укључена 22 лица са евиденције незапослених. Филијала Сремска Митровица
НСЗ организовала је обуке на основу утврђених потреба послодаваца, а с обзиром да незапосленима недостају одређена знања и вештине, како би успешно
обављали расположиве послове. У Шиду је за послове
у књиговодству обучено 10 незапослених, а у Руми 7
за послове помоћника кувара. У општини Стара Пазова нови инвеститори исказали су потребу за ангажовањем већег броја лица на пословима виљушкаристе,
па је са евиденције у Старој Пазови 5 лица обучено за
те послове.
Н.Радмановић
Бесплатна публикација о запошљавању
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Првослав и Владанка Алексић живели су скоро 30 година у Краљеву,
а онда одлучили да оду на село

ГРУЖАНСКА НИТ СТИГЛА ДО АМЕРИКЕ
Првослав Алексић је дестилерију саградио у селу, на имању својих предака, ангажовао
стручњака са пољопривредног факултета и технолога који су му помогли да направи
„Гружанску нит“. Супруга Владанка се посветила сеоском туризму

Првослав и Владанка Алексић
живели су скоро 30 година у Краљеву.
Бавили су се предузетништвом, одгајали децу, да би пре 10 година одлучили
да оду на село. Тамо су почели производњу сада већ надалеко чувене ракије
„Гружанска нит“, коју извозе у земље
ЕУ, али и у Аустралију и САД. Алексићи
су одлучили да из корена промене
свој начин живота након што је Првослав, иначе бивши увозник намештаја,
једном приликом у Италији угледао
дестилерију. Схватио је да му је производња ракије заправо страст и латио се
новог посла. Исту дестилерију саградио је у селу, на имању својих предака,
ангажовао стручњака са пољопривредног факултета и технолога који су му
помогли да направи „Гружанску нит“,
пише „Танјуг“.
Наредни корак му је да на инострано тржиште пласира ракију стару 12
година за коју припрема посебну амбалажу, а једна флаша ће коштати фантастичних 300 евра. Пробали смо је и

Супруг је имао велику вољу и
жељу, ја мало мање, међутим,
кад сам дошла овде видела сам колико
ми је лепше, много лепше него у граду.
Овде се живи далеко опуштеније, има

изврсна је. Веома је налик најфинијем
француском коњаку.
Супруга каже да је Првослав са
толико жеље и страсти започео посао,
да је док се дестилерија градила сваког
јутра из Краљева долазио у село у четири ујутро, како би надгледао радове
и помагао мајсторима, а онда би већ у
осам сати био на радном месту, у фирми чији је био власник у то време.
„После 30 година проведених у граду ми смо решили да дођемо на село.

много посла, али се боље осећам и задовољнија сам“, каже Владанка.
Првослав каже да је ракију почео да производи не на своју руку, већ
консултујући струку, а квалитет је постигнут добрим избором воћа.
„Све је рађено по законима и правилима, зато ни резултат није изостао“,
каже са поносом Алексић и води нас да
нам покаже осам хектара воћа које је
засадио за производњу своје ракије.
Дуње и крушке виљемовке има
довољно, а шљиву мора да докупљује,
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каже Првослав, истичући да је српска
ракија цењена у свету, али да има доста шверца и нелегалне продаје, што
у великој мери, нарочито у земљама
Европе, снижава цену ракије домаћих
легалних извозника.
Задовољан је животом на селу
и каже да је по доласку имао око 105
килограма, а сада 83. Осећа се здравије и виталније, недељом се дружи са
пријатељима, а често иду и у лов. Деца

Алексићи кажу да су се препородили
откада живе на селу, виталнији су,
здравији и веселији, па би свакоме
препоручили да градску гужву замени
мирним животом у природи и врати
се традицији и коренима
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су остала да живе у Краљеву. Алексићи
имају четворо унучади, а Првослав намерава да овај посао остави свом унуку.
Владанка је посвећена сеоском
туризму. Њено царство је кухиња направљена у старом вајату у дворишту,
поред кога се налази породична етно-кућа из прошлог века, коју Алексићи
намеравају да преуреде за туристе. С
обзиром да је под заштитом као споменик културе, чекају да им држава или
помогне или да званичну дозволу да
кућу реновирају.
Дрвени вајат подсећа на претке,
а унутра све што домаћица пожелети може: земљане и модерне посуде у
којима се крчкају старинска јела, машина за судове, бојлер, мириси који се
шире... Алексићи су за себе и госте који
им долазе из читавог света саградили
стару српску кућу са два улаза и етно-ресторан. Један улаз је за њихове
приватне просторије, а други, из ресторана, за госте.
Обилазећи домаћинство Алексића
затекли смо и госте из Немачке. Ивица Мицић и његов син већ неколико
дана овде бораве и презадовољни су.
Кажу не само да ће следећи пут доћи
са целом породицом, већ размишљају
да и сами купе неко имање у овом или
другом оближњем шумадијском селу.
За етно-домаћинство Алексића чули
су преко интернета, али и захваљујући
домаћој играној серији „Мој рођак са
села“, чије су поједине сцене снимане
код ових домаћина.
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Чак 47 одсто богатих Кинеза намерава да се у наредних пет
година одсели у иностранство

КАКО КУПИТИ СТАЛНИ БОРАВАК

О

САД и Канада, али и Аустралија, Велика Британија, па чак и Грчка, све
заинтересованије за долазак кинеских емиграната

миљене дестинације кинеских богатих емиграната
до сада су биле САД и Канада, али све заинтересованије за њихов пријем су Аустралија, Велика Британија, па чак и Грчка. Према подацима британске банке „Барклис“ (Barclays), 47 одсто Кинеза са богатством већим
од 1,5 милиона долара намерава да се у наредних пет година
одсели у иностранство, преноси француски лист „Трибин“.
Разлози због којих „црвени богаташи“ желе да емигрирају, како је показало истраживање банке, нису политичке
природе, већ могућност бољег школовања деце у иностранству, здравствени ризици којима су изложени Кинези због
презагађености ваздуха, воде, као и лоша безбедност хране.
Међутим, веома је вероватно да је и антикорупциона кампања коју је покренуо актуелни председник Кси Ђипинг
пре две године и која не престаје да јењава, додатна мотивација за поједине богате Кинезе да направе дистанцу у односу
на Пекинг.
Све до сада, две омиљене дестинације емиграната су
биле САД и Канада. У ове две земље постоје повољни услови за добијање боравишне визе за имућне емигранте. Зелена

За инвестиције од 10 милиона фунти и
више могуће је после две године добити
стални боравак у Великој Британији
карта за боравак у САД може се добити у замену за минималну инвестицију вредну милион долара, која омогућава
отварање најмање десет радних места у наредне две године,
у оквиру програма названог ЕБ-5 и који је прикључен Закону о имиграцији из 1990. Између 2008. и 2013. број корисника овог програма је повећан са 1.842 на 8.567, достигавши
прошле године бројку од чак 10.000, међу којима је 80 одсто
Кинеза. Листа чекања се шири, а просечан рок за добијање
коначног одговора продужен је на четири године.
Друга омиљена дестинација богатих Кинеза је Канада,
која им је од прошле године постала тешко достижна. Наиме,
прошлог априла влада Канаде је донела одлуку да се обустави програм којим се у замену за инвестицију од 700.000
канадских долара одобрава резиденцијална дозвола, која је у
90 одсто случајева додељена кинеским грађанима.
Однедавно су Велика Британија и Аустралија постале
веома тражене дестинације за кинеске богате емигранте.
Влада Британије одлучила је да најнижа свота за добијање
инвестиционе визе буде два милиона фунти, како би донекле ограничила број емиграната. Највећи број депонената за
Бесплатна публикација о запошљавању

Зелена карта за боравак у САД може се
добити у замену за минималну инвестицију вредну милион долара, која отвара
најмање десет радних места
такву врсту визе су Кинези, а на другом месту су Руси. Поступак за добијање инвестиционе визе у Великој Британији
у просеку траје три месеца. Међутим, за инвестиције од 10
милиона фунти и више могуће је после две године добити
стални боравак у Великој Британији.
У Аустралији је од 2015. тај процес још једноставнији странац може добити стални боравак у року од најмање годину дана, у замену за инвестирање од 13 милиона америчких
долара у локалну привреду. Ова земља је постала права мека
за кинеске богаташе који радо улажу у локалне некретнине.
Кинеске власти сматрају да је Аустралија постала уточиште
за Кинезе који су богатство стекли на основу корупције. Недавна афера о којој је брујала аустралијска штампа открила
је да син Жанга Шугуанга, бившег кинеског званичника у
Министарству железнице, осуђеног у октобру 2014. на доживотну робију због корупције, располаже у Аустралији, где
је настањен, некретнинама вредним више милиона долара.
Иако постоји правни споразум о међусобној сарадњи између
Кине и Аустралије, кинески представници власти су затражили од дисциплинске комисије Комунистичке партије, која
се бави испитивањем корупције, да им се одобри могућност
испитивања кинеских исељеника на лицу места, чак иако су
аустралијски држављани. Званична Камбера се за сада оглушава о овакав захтев Пекинга, што се грађанима Аустралије
не свиђа, бојећи се да то може довести до затегнутости у економским односима између две земље.
Грчка нуди сталну визу за емигранте који уложе најмање 250.000 долара у некретнине. Ова мера, донета пре ступања на власт актуелне грчке владе, постала је веома популарна међу становницима Азије. Португалија и Шпанија су
такође донеле сличан закон, одобривши у протеклој години
750 виза кинеским породицима.
Бугарска, Малта и Кипар предлажу убрзани поступак
добијања држављанства, као што су то већ учиниле Сент Китс
и Невис, Антигва и Барбуда и Доминиканска Република, са
којом је Кина недавно потписала споразум о инвестирању од
300 милиона долара. Та сума је еквивалентна трећини бруто
годишњег дохотка ове земље. Инвестиција предвиђа, између
осталог, градњу хотела, аеродрома, болница...
11.03.2015. | Број 612 |
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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

