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ЗЕЛЕНИ ПОСЛОВИ
ТЕМА БРОЈА - У протекле три године у рециклажној индустрији запослено
више од 10.000 људи. У Србији данас постоји 2.200 фирми које се баве
сакупљањем и рециклажом отпада, док их је 2009. било само 200
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У време светске економске кризе рециклажа једина
бележи раст. Да та индустрија Србије није остала само
у рефрену песме Боре Ђорђевића „Ја сам срећу пронашао у смећу“, говори податак да у Србији данас постоји
2.200 фирми које се баве сакупљањем и рециклажом
отпада, док их је 2009. било само 200. Према студији
Европске комисије, до 2020. године у Европи би требало да буде отворено још 400.000 нових радних места у
овом сектору. У последње три године у овој индустрији у
Србији запослено је више од 10.000 људи. Тај број се повећава и у овој години: у Ужицу, у просторијама бивше
фабрике текстила „Цвета Дабић“, почетком овог месеца
отворен је Центар за рециклажу текстила. Ти и други
изазови рециклаже у Теми броја.
Овдашња текстилна индустрија често је на клупи за резерве многих економиста и њихових планова.
Међутим, током прошле године у текстилној индустрији Србије запослило се - баш као и у рециклажној
- чак 10.000 људи. Први пут после неколико деценија,
лане је извоз текстила, коже и обуће, премашио цифру
од милијарду евра. Готово 70 одсто производа продато
је у земљама ЕУ. Потреба за шнајдерима и кројачима је
стална. О привредној грани у којој ради 47.441 човек, на
страни Лакше до посла.
Новосадски Акциони план за подстицање запошљавања у овој години пружа прву шансу почетницима. Субвенције за запошљавање намењене незапосленим лицима износиће и до 300.000 динара. Како и под
којим условима - на страни Актуелно.
У Хрватској је на крају јануара ове године број запослених био 1.619.700, што представља историјски низак ниво, показују подаци европске агенције Евростат.
Број запослених странаца у Словенији пет пута је мањи
него 2008. Те године било је издато готово 89.000 радних дозвола за странце, а лане мање од 18.000. О кризи
која кроји радне дозволе - на петој страни Послова.
Национална служба за запошљавање просечно годишње донесе око 2.500 одобрења за заснивање радног
односа странаца у Србији. Према процени иностраних
послодаваца, нови Закон о запошљавању странаца корак је у правом смеру који води већем броју радних
дозвола. Закон предвиђа да послодавац 30 дана раније
обавести НСЗ о својој намери да радно ангажује странца. Странац може да има више радних дозвола у истом
периоду, чиме су изједначени са српским држављанима. О томе више на страни Сазнајте више.
Отказ, тихи сусед многих запослених, не станује
више на адреси: Железара „Смедерево“. Компанија
„ХПК инжењеринг Б.В“, којој је Влада Србије поверила
управљање и саветовање у пословању Железаре „Смедерево“, обавезала се да ће сачувати број запослених и
повећати плате 10 одсто. Лепо звучи, а запосленима ће
и да - звечи.
Странци у Србију не долазе само да раде, већ и да
запошљавају: јужнокорејска корпорација „Јура“ поред
више од 2000 радника, због проширења капацитета и
нових пословних аранжмана, до краја маја запослиће
преко 400 нових производних радника у својој фабрици
у Нишу. Прва група од 78 нових радника прошле недеље
почела је да ради. О том искуству на страни Привреда.
Милош Чолић

ПРИВРЕДА „Јура корпорација“ шири производне капацитете

НОВА РАДНА МЕСТА У „ЈУРИ“

До краја маја посао за 400 нових радника у производњи. Прва група од 78 радника већ почела да ради
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бог проширења производних капацитета и нових
пословних аранжмана, „Јура корпорација“ (Yura
Corporation) ће до краја маја запослити преко 400 нових производних радника у својој фабрици у Нишу.
„Завршили смо инсталирање нове покретне траке и с
обзиром да додатно проширујемо производњу, планирамо да до краја маја запослимо око 400 нових радника. Данас почиње да ради прва група од 78 нових радника. Веома
смо задовољни квалитетом кандидата, као и сарадњом са
Националном службом за запошљавање“, изјавио је Лукас
Нам (Lucas Nahm), заменик директора „Јура корпорације“ за
Србију.
„Сада их упознајемо са основним правима и обавезама,
а након тога ћемо узети бројеве за радне униформе и поделити индетификационе картице. Има ту још доста посла,
али иде добро. Први утисак је да смо направили добар избор
кандидата, захваљујући доброј предселекцији од стране Националне службе за запошљавање“, истакла је Ана Марковић, која у „Јури“ ради на пословима управљања људским
ресурсима.
Првог дана на послу новозапослене раднике посетио је и
директор нишке филијале НСЗ Бобан Матић.
„Захвалио бих се представницима ‚Јура корпорације‘ на
указаном поверењу и заиста доброј дугогодишњој сарадњи.
Диван је призор видети оволики број људи који су у једном
дану решили битно животно питање - питање запослења“,
казао је Матић.
Међу новозапосленима заступљени су готово сви образовни профили, са или без претходног радног искуства, а за
планираних 400 нових радних места Филијала Ниш НСЗ ће
селектовати преко 1000 лица.
„Тражио сам посао око две године и већ сам почео да губим наду, када ме је саветник из НСЗ позвао и заказао разговор са представницима ‚Јуре‘. Јуче су ме позвали из кадровске службе и рекли да данас дођем и да се одмах почиње са
радом. Шта да вам кажем! Јако сам срећан и надам се да ћу
се брзо уклопити, јер је ово све ново за мене. Први утисак који
сам стекао за ово кратко време је јако позитиван, тако да ме
то охрабрује“, казао је Владимир.
Поред више од 2000 производних радника, у „Јури“ је запослено и око 70 високошколаца, међу којима је највише дипломираних економиста, правника и машинских инжењера.
Ангажовани су на разним позицијама, од управљања људ-

„Јура“ је јужнокорејска корпорација која се претежно бави производњом каблова и кабловских склопова намењених ауто-индустрији. Тренутно располаже
са 32 производна погона у 8 земаља света. У Србији
„Јура“ је изградила 3 производна погона, у Рачи, Нишу
и Лесковцу, у којима тренутно ради око 5300 радника.
Фабрика у Нишу је отворена 2011. године и тренутно
запошљава око 2000 радника. Сви радници у фабрици запослени су уз посредовање нишке филијале
Националне службе за запошљавање. У оквиру „Јура
корпорације“ у Нишу послује и компанија „Шинвон“
(Shinwon), у којој тренутно ради око 500 Нишлија.
ским ресурсима, преко планирања производње и логистике,
па све до развоја нових производа. Да „Јура“ улаже у развој
својих кадрова, говори податак да сваког лета по неколико
одабраних радника одлази на једномесечно усавршавање
у Јужну Кореју, где боравећи у централи корпорације имају
прилику да унапреде знања и обогате радно искуство.
„Јура“ представља једну од најзначајнијих гринфилд инвестиција у Нишу у последњих неколико година, а чињеница
да и даље наставља са улагањем, растом и запошљавањем
нових радника, шаље охрабрујућу поруку свим потенцијалним новим инвеститорима.
Владан Крстић

Компанија „ХПК инжењеринг Б.В.“ преузела управљање Железаром „Смедерево“

БЕЗ ОТКАЗА - ПЛАТЕ ВЕЋЕ 10 ОДСТО

Компанија „ХПК инжењеринг Б.В.“, којој је Влада
Србије поверила управљање и саветовање у пословању
Железаре „Смедерево“, обавезала се да ће у року од шест
месеци челичана пословати профитабилно, да ће сачувати број запослених и повећати плате 10 одсто, рекао је
премијер Србије Александар Вучић и додао да се нови
менаџмент обавезао да ће уложити 20 милиона долара за
подизање производње.
„Железара ће увек имати 5.000 људи“, рекао је Вучић,
нагласивши да је Србија власник железаре и да „ми све
контролишемо“, а да ће ХПК управљати предузећем све
до приватизације.

ДРУШТВО Нови Закон о инспекцијском надзору

СВИ НАДЛЕЖНИ ЗА СВЕ

Грађани ће моћи да свој проблем пријаве било којој од 37 инспекција. Одредбама
новог закона сви инспектори ће први пут моћи и новчано да кажњавају
пословање у сивој зони
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отово половина грађана Србије има замерке на рад инспекцијских служби, од чега је
највећи број притужби на рачун
неажурности, незаинтересованости и
споре реакције инспектора, као и на
њихово неизлажење на терен, показали су резултати телефонског истраживања које је недавно спровела Фондација Центар за демократију, на узорку
од 5.000 грађана.
Надлежне институције би требало да раде на бољој наплати постојећих пореза, уместо да мањак у
буџету надокнађују увођењем нових или повећањем постојећих непореских намета, јер привредници
већ плаћају велики број непореских
намета, махом парафискалних, показује истраживање ставова привре-

де о сивој економији, које су у оквиру Пројекта јачања конкурентности
Србије спровели НАЛЕД и амерички
УСАИД, на узорку од 250 фирми.
Велики проблем привредника
представљају и учестале контроле
увек истих привредних субјеката, и
то оних који своје обавезе извршавају
редовно, док они који раде нелегално остају мимо домета инспекција.
Субјекти који послују мимо закона
тако представљају нелојалну конкуренцију привредним субјектима који
закон поштују.
Управо је сива зона означена као
област у којој би кроз бољу контролу могла да се обезбеди додатна наплата пореских прихода, а сузбијање
нелегалног пословања требало би да
буде прва ставка на листи приоритета Владе Србије, поручују привредници. Зато је највећа пажња при изра-
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„Службе ће бити
умрежене, па неће
бити праксе избегавања надлежности“,
наглашава Кори Удовички
ди новог Закона
о инспекцијском
надзору посвећена управо ономе
на шта су се привредници највише
жалили - непредвидивости пословног
амбијента,
преклапању служби
инспекцијског надзора, сузбијању нелегалног пословања.
Оно што је посебно важно, често
преклапање надлежности решено је кроз
координацију свих
37
инспекцијских
служби на нивоу
државе. Законом о
инспекцијском надзору грађанима су
на услузи готово сви
инспектори у земљи.
Како пише „Курир“,
било да се ради о
буци у згради или
другом комуналном проблему, раду
на црно, нелегалној трговини, злос-

да истовремено због одсуства законских прописа немају надлежност над
нелегалним продавцима. Потпредседница Владе Кори Удовички наглашава да нова законска решења стварају услове за кажњавање оних који
послују у сивој зони. Истакла је да ће
инспекцијске службе бити компјутерски умрежене, размењиваће информације и документа и неће више бити
праксе избегавања надлежности.
„Непријављени трговци, баш зато
што нигде нису регистровани, никада нису били обухваћени оваквим
контролама. Сада ће то бити другачије, јер ће све инспекције, а не само
поједине, да спроводе надзор над
нерегистрованим субјектима. Овим
законом регулисаћемо да било која
инспекција, без позивања на ненадлежност, може да утврди чињенице и
изрекне одређене мере”, рекла је Удовички у Америчкој привредној комори.
Од 10.000 до два милиона динара биће
Дакле, одредбама ноказне за нелегалне привредне субјекте вог закона сви инспектори
ће први пут моћи и новчано
да кажњавају пословање у
тављању животиња, неисправним на- сивој зони. Биће уведен систем намирницама, корупцији у здравству, града за оне који поштују прописе.
судству, просвети и другим ситуа- Повећава се и број контрола у обцијама с којима се грађани и прив- ластима с већим ризиком: трговина,
реда суочавају, новим законом ће то пољопривреда, прерада хране...
„Овај закон је добра основа за помоћи да пријаве било којој од 37 различитих републичких инспекција. За- бољшање пословног амбијента у Сркон је ушао у скупштинску процедуру бији и представља увод у системску
и надлежна министарства очекују ус- борбу против сиве економије. Његов
највећи допринос је уједначавање
коро и његово усвајање.
Такође, коначно ће бити ставље- поступања свих инспекција, посебно
на тачка на досадашњу праксу да ин- према нерегистрованим субјектима“,
спекцијске службе контролишу само нагласила је Стејси Кенеди, предрад легалних фабрика и трговина, а седница Америчке привредне коморе.
А.Б.
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ГОРЕ-ДОЛЕ Мањe запослених странаца у Словенији

КРИЗА КРОЈИ
РАДНЕ ДОЗВОЛЕ
Пре шест година било издато готово
89.000 радних дозвола за странце, а
лане мање од 18.000

ФРАНЦУСКА

ШЕФОВИ НА ЦЕНИ

Број понуда за запошљавање на руководећим позицијама у Француској је у фебруару порастао 8% у односу
на исти месец прошле године, на близу 61.000, саопштила
је Агенција за запошљавање руководилаца. Укупан број
понуда за запошљавање ових кадрова на међугодишњем
нивоу износио је 705.000 и већи је за 11 одсто у односу
на претходних 12 месеци, прецизира се у саопштењу које
преноси „Ројтерс“. Највећи број понуда за посао руководилаца у фебруару ове године односио се на област трговине и маркетинга (28 одсто), а био је мањи 3% у односу на
јануар и већи 12% у поређењу с фебруаром 2014. године.
Број понуда у информатичком сектору (25% од укупног
броја) повећан је 7% на месечном и 8% на годишњем нивоу. У области истраживања и развоја (13%) број понуда за
запошљавање руководилаца порастао је 15% у односу на
јануар и 3% одсто у односу на фебруар 2014.
У сектору администрације и управљања финансијама
(12%) било је 29% више понуда у односу на јануар и 28%
више у поређењу с фебруаром прошле године.

К

риза је у Словенији довела до великог пада броја запослених странаца с радним дозволама, па је њихов
број данас пет пута мањи него 2008. године. Пре кризе која је погодила грађевинску и металску индустрију, у којој је највише страних радника, у Словенији је било
издато скоро 89.000 радних дозвола за странце, а лане мање
од 18.000, показују подаци које је објавило Министарство за
рад и социјалну помоћ.
Међу запосленим страним радницима у Словенији највише је грађана с подручја некадашње Југославије, из БиХ и
Србије, али и из Хрватске, која је 2013. ушла у Европску унију,
па њеним грађанима за посао у Словенији треба радна дозвола као и држављанима трећих држава, земаља изван ЕУ,
пренео је портал Seebiz.
Године 2011. је дошло до још већег затварања тржишта
рада због повећања броја незапослених Словенаца, па је уведено правило да странац не може бити запослен ако је на
берзи рада пријављен домаћи држављанин истог профила и
квалификације.
Словеначка влада припрема Предлог новог закона о запошљавању и раду странаца, чија је намера да олакша добијања радне дозволе и дозволе за боравак странцима који
улазе на словеначко тржиште рада.

ЧЕСИ СА ТРИ СРЦА
Словеначки произвођач минералне воде „Раденска“, у
власништву Пивоварне „Лашко“, постао је део чешке „Кофоле“, која је Пивоварни платила купопродајну цену од 51,8
милиона евра. „Кофола“ је стекла 87,16 одсто деоница „Раденске“, а очекује да ће још 6,82 одсто деоница откупити у
наредним данима, преноси регионални портал Seebiz.

Бесплатна публикација о запошљавању

ХРВАТСКА Превремено
пензионисање главни кривац
за ниску запосленост

ИСТОРИЈСКИ
НИЗАК НИВО

ЗАПОСЛЕНОСТИ

У Хрватској је на крају јануара ове године број запослених био 1.619.700 особа, што представља историјски низак
ниво, чему је главни узрок лоша пословна политика и структурна неусклађеност понуде и потражње на тржишту рада,
показују подаци европске статистичке агенције Евростат.
Број запослених у јануару био је за 147.000 мањи него у
јануару 2008., а један од фактора који утиче на низак ниво
активности јесте и кратак радни век, који је опет резултат
раног и превременог пензионисања, преноси регионални
портал Seebiz.
Према последњим подацима Евростата (2013. година)
просечни радни век у Хрватској износио је 31 годину, најмање после Мађарске и Италије, а далеко од Исланда (45,6),
Швајцарске (41,9), Шведске (40,5), Холандије (39,8) или Норвешке (39,5). Просек за Европску унију износи 35,1 годину.
25.03.2015. | Број 614 |
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ТЕМА БРОЈА Рециклажа и нова радна места у Србији

ЗЕЛЕНИ

ПОСЛОВИ

У протекле три године у овој индустрији запослено више од 10.000 људи. У
Србији данас постоји 2.200 фирми које се баве сакупљањем и рециклажом
отпада, док их је 2009. било само 200. Иако најмлађа индустријска грана у
Србији, рециклажа једина у време светске економске кризе бележи раст

Р

ециклажа је најмлађа индустријска грана у Србији и
једина која у време светске економске кризе, према
званичним подацима, бележи раст. У протекле три
године у овој индустрији запослено је више од 10.000
људи. У Србији данас постоји 2.200 фирми које се баве сакупљањем и рециклажом отпада, што је у односу на 2009. годину, када их је било 200, огроман напредак. Поред стручњака, инжењера и еколога, рециклажна индустрија упошљава
и сакупљаче секундарних сировина широм земље, који често
потичу из маргинализованих друштвених група, пружа им
социјалну заштиту и укључује их у легалне токове.
Применом начела „загађивач плаћа“, проистеклим из
законодавства Европске уније, путем еколошких такси и
подстицајних средстава обезбеђени су услови за развој рециклажне индустрије и сакупљачке инфраструктуре. Да је потенцијал рециклажне индустрије далеко већи од постојећег,
говори и податак да се тренутно у Србији рециклира свега 15
одсто, док се у Европској унији рециклира више од 50 одсто
отпада.

Одржива решења
У просторијама бивше фабрике текстила „Цвета Дабић“
у Ужицу, почетком марта, отворен је Центар за рециклажу
текстила, као резултат пројекта „Рециклажом текстила до
одрживих решења“, финансираног од стране Европске уније,
а у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија - Црна
Гора. Центар је уједно и резултат вишегодишњих напора Женског центра Ужице у циљу економског оснаживања
жена. Основна идеја пројекта је да Центар функционише као
социјално предузеће коме ће приоритет бити запошљавање
жена из тешко запошљивих група, те да на овај начин служи
као пример добре праксе у Србији и региону.
Отварање Центра за рециклажу у Ужицу има вишеструки значај, јер се стварају услови за подстицање женског
стваралаштва и запошљавање жена са нижим степеном стручне спреме, а са друге стране задовољава се еколошки аспект
пројекта, кроз успостављање система прикупљања, прераде
и дистрибуције рециклираног текстила. Од јуна 2015. године
у оквиру Центра за рециклажу почеће да ради и радионица
за производњу предмета од рециклираног текстила, у којој
ће се запослити 10 жена.
„Циљ Центра за рециклажу је економско оснаживање
жена и промоција женског стваралаштва и креативности.
На тржишту Србије и Црне Горе не постоји адекватна понуда
рециклираног текстила, па смо се одлучили да израђујемо
производе текстилне галантерије, корпоративне поклоне и
пропагандни материјал за институције“, истакла је Марина
Туцовић, чланица Женског центра Ужице.
Ужичка филијала НСЗ је као партнерска организација
у пројекту била задужена за предселекцију кандидаткиња
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које су похађале једномесечну обуку за рад са отпадним
текстилом и израду предмета од текстила.
„Основна идеја пројекта је да се незапослене жене из категорије теже запошљивих лица - особе са инвалидитетом,
жене старије доби, жене жртве насиља у породици, самохране мајке, обуче за прераду текстилних производа, чиме би
се повећале њихове шансе за запошљавање. Извршили смо
детаљну анализу података о незапосленим женама из категорије теже запошљивих, креирали базу потенцијалних кандидаткиња, извршили предселекцију и одабрали 40 жена за
које је организован дводневни Тренинг самоефикасности. Након тога, у сарадњи са Женским центром одабрано је 20 жена
које су укључене у едукацију о изради предмета од рецик-

У Србији се рециклира свега 15 одсто отпада,
а у Европској унији више од 50 одсто
лираног текстила“, рекла је Зорица Милошевић, директорка
ужичке филијале Националне службе за запошљавање.
На предлог НСЗ, Женски центар Ужице је са пројектом
„Центар за рециклажу текстила“ аплицирао на конкурс Европске тренинг фондације за предузетничке заједнице.
Пројекат „Центар за рециклажу текстила“ ушао је и у ужи
избор за награду АУРЕА 2015 - Инвестиција године, коју додељује пословни портал „еКапија“. Критеријуми по којима су
пројекти рангирани су иновативност, друштвена корисност и
финансијски потенцијал.
Координаторка пројекта у Црној Гори Наташа Међедовић каже да текстил са 6 одсто учествује у укупном отпаду у
овој земљи, али да се не одлаже на адекватан начин.
„Рециклажа је делатност будућности и овај пројекат је у
служби његове афирмације. Процес рециклирања текстила
дугорочно доноси свима еколошке, социјалне и економске
бенефите“, истакла је Међедовићева.

Стратегија Србије
Према Стратегији за апроксимацију у области животне
средине, у процесу прилагођавања стандардима ЕУ Србија
би требало да успостави организовано сакупљање отпада
за више од 90 одсто становништва до 2020. године, настави
издавање дозвола постројењима за управљање отпадом
до 2014. године и да достигне циљеве ЕУ за поновно коришћење и рециклирање до 2025. године.
Законом о управљању отпадом прописано је да се отпад
одлаже на депонију само ако не постоји неко друго решење
за његов третман.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Неискоришћени потенцијал
Према подацима изнетим у „Студији о потенцијалу раста
зеленог запошљавања“, од 2000. до 2008. године, рециклажни сектор је био најбржерастући подсектор индустрије у ЕУ,
са просечним растом од 4,2 одсто годишње, што је утицало и
на раст запошљавања. Организације у Унији којима је управљање отпадом примарна активност тренутно запошљавају
око 200.000 до 400.000 људи, што је приближно од 0,2 до 0,4
одсто укупне запослености у ЕУ. Према једној студији Европске комисије, до 2020. године у Европи би требало да буде
отворено још 400.000 нових радних места у овом сектору.
У Србији је, међутим, само 16.536 радника формално
запослено у сектору управљања отпадом, али је број неформално запослених много већи.
„Да би се ови послови заиста могли назвати зеленим, потребно је унапредити безбедност и услове рада сакупљача.
Гурање колица 10 часова дневно или претурање по ђубрету, као што је сада случај, не могу се назвати добрим радним условима“, каже за часопис „Бизнис и финансије“ Јован
Протић, из Међународне организације рада, додајући да би
сакупљачима требало понудити могућност легалног запослења.
„У класификацији НСЗ постоји професија под именом
‚сакупљач секундарних сировина‘, али мало људи који се
овим послом баве је заиста пријављено. То су углавном целе
породице, које у урбаним срединама сакупљају отпад по
контејнерима и успеју да зараде око 20 и нешто хиљада динара месечно од продаје прикупљеног материјала. Они већином истовремено добијају и социјалну помоћ, тако да њихови
приходи некад нарасту на 40.000. Систем је постављен тако
да им се не исплати да се формално запосле. Зато их треба
боље организовати и омогућити им да више зараде, а истовремено им, на пример, дати могућност да од зараде мање
одвајају за социјално и здравствено осигурање, како би се
одлучили да први пут уђу на легално тржиште рада“, каже
Протић.

Сиво и у еко-зони
Влада Србије у 2015. обезбедила је 1,9 милијарди динара
из буџета за исплату свих преосталих дугова рециклерима
за прерађени отпад у прошлој години. Међутим, остаје про-

Према студији Европске комисије, до 2020.
године у Европи би требало да буде отворено још 400.000 нових радних места у овом
сектору
Бесплатна публикација о запошљавању

У просторијама бивше фабрике текстила
„Цвета Дабић“ у Ужицу отворен Центар за
рециклажу текстила
блем наплате еколошке таксе и прикупљања секундарних
сировина на нелегалним отпадима. Приход од наплате еколошке таксе у прошлој години је 7,7 милијарди динара, што је
50 одсто више него 2013. године, када је наплаћено пет милијарди динара.
„Имамо рециклажну мрежу која може да сакупи много више отпада. Проблем је био ликвидност, нисмо имали
довољно обртних средстава да плаћамо тај отпад и сакупљање“, каже Ана Петровић Вукићевић из Удружења
рециклера Србије.
Међутим, подаци говоре да готово половина обвезника
и даље избегава плаћање еколошке таксе. Велики проблем
представља и што су послови сакупљања отпада, нарочито
металног, углавном у сивој зони.
Еколошка инспекција контролише
само отпаде који имају дозволу за рад, а
њих је око 300. Републички инспектор за
заштиту животне средине Весна Нанушевски истиче да у Србији има око 3.000
нелегалних отпада за сакупљање метала.
Због илегалне трговине металним отпадом на мети крадљиваца је и јавна инфраструктура, што често доводи у питање
безбедност грађана, а материјална штета
само у Београду је и до милијарду динара
годишње.
У Ужицу ради један од првих регионалних центара за управљање комуналним отпадом у Србији - ЈКП „Дубоко“. На
њега се доноси отпад из више локалних
самоуправа Златиборске и Моравичке области. Примарна селекција се у одређеној
мери врши у четири локалне самоуправе, а у преосталих пет не. Према речима
Милоша Радојевића, менаџера пројекта
„Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли“, од око 100.000 тона
отпада годишње тамо се у центру за селекцију издвоји приближно 3 одсто рециклабилних компоненти.
Током спровођења пројекта којим је Радојевић управљао, а који су подржали донатори, у 14 ужичких школа
постављени су различити контејнери за неколико врста амбалажа. Током једне школске године 9.685 ученика и 1.000
запослених успело је да прикупи 24.311 килограма сировина. Израчунали су да су тиме уштедели 951 кубни метар депонијског простора, чија је цена у изградњи 13 евра по метру
кубном.
Весна Пауновић
Биљана Терзић
25.03.2015. | Број 614 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА У Србији постоји стална потреба за шнајдерима

КРОЈАЧА НИКАД ДОСТА

Током прошле године у текстилној индустрији се запослило чак 10.000 људи.
Српска индустрија одеће, коже и обуће прошле године у иностранству продала
робу вредну милијарду евра

П

рви пут после неколико деценија, лане је извоз текстилне
индустрије премашио цифру од
милијарду евра. Тако је, по писању „Вечерњих новости“, шиваћа машина једна од ретких у српским фабрикама на којима још има посла. При томе
је прошле године у текстилној бранши
запослено чак 10.000 људи. Према речима секретара Удружења за индустрију текстила, одеће, коже и обуће у
Привредној комори Србије Милорада
Васиљевића, најбоља вест је што се
текстилци полако и успешно враћају на
тржиште Европске уније.
„Око 70 одсто производа продато је
у Европи, а то значи да је текстилна ин-

Око 70 одсто производа
продато је у Европи

Највећи извозник је „Вали“ из Белошевца,
а од домаћих фирми то су новопазарски
„Конто Бене“, „Јасмил“ из Ариља и „Велтекс“ из Чачка

Сива економија и недостатак
квалификованих радника
Сива економија, нелојална конкуренција, високе дажбине и недостатак
квалификоване младе радне снаге,
главни су проблеми са којима се суочава домаћа индустрија текстила,
коже и обуће, предочено је у Привредној комори Србије (ПКС). Текстилци решења ових проблема виде у појачаном
царинском и инспекцијском надзору,
смањењу пореза на зараде и других
парафискалних намета, подстицају
извоза и унапређењу образовања.
Некада замајац српске привреде са
200.000 запослених - текстилна индустрија, како се чуло у ПКС, прошла
је трновит пут али се одржала, опстала и остала перспективна привредна
грана која бележи позитивне резултате.
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дустрија поново достигла квалитет који
пробирљиви и захтевни купци траже. Тренутно у овој привредној грани ради 47.441
човек, што је за скоро
10.000 више него пре
годину дана. Углавном су ангажовани
у великим страним фирмама из Италије и Немачке, које овде производе и
извозе. Има, међутим, и много наших
предузетника, који су из породичних
фирми израсли у озбиљне произвођаче
текстила, са скоро хиљаду запослених“,
каже Васиљевић.
Највећи извозник је „Вали“ из Белошевца, а од домаћих фирми то су
новопазарски „Конто Бене“, „Јасмил“
из Ариља и „Велтекс“ из Чачка. Фирме
из ове области стално имају потребе за
шнајдерима и кројачима, али њих нема
довољно. Васиљевић сматра да би резултати у текстилној индустрији могли
бити и много бољи, али да је привредницима неопходна помоћ државе. Она
се не огледа увек само у финансијској
подршци, већ и у заштити од нелојалне конкуренције. „Неопходно је да надлежни стану на пут сивој економији,
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јер ако се ништа не уради на њеном
сузбијању, многе фирме ће морати да
пређу да раде на црно. Произвођачи
текстила жељно очекују и доношење
закона о инспекцијском надзору. Надају се да ће заживети пракса да инспектор кад дође први пут даје савете, упозорава и даје рок за отклањање
грешака. Сада одмах пишу казне, чак
и за прекршаје који су учињени из незнања“, закључује Васиљевић и додаје
да текстилци очекују да им држава
омогући повољне финансијске кредите за набавку опреме, која хитно мора
да се обнавља, јер је у просеку стара
више од 15 година. Бугарска свим фирмама у области текстила даје 60 одсто
бесповратних средстава, као подстицај
за набавку опреме, па сматрамо да би
на сличан начин својим привредницима требало да помогне и Србија“, каже
Милорад Васиљевић.
Фирме из ове области стално имају
потребе за шнајдерима и кројачима,
али њих нема довољно. Са друге стране, према редовним подацима Завода за статистику, плате запослених у
текстилној индустрији су међу најнижим у Србији.

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

Покрајински секретаријат
за привреду, запошљавање и равноправност полова
На основу чл. 43 и 51 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), члана 53 Правилника о
начину и критеријумима спровођења мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12), члана 10 Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 53/14),
у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини
за 2015. годину, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат), дана 03.03.2015.
године
Расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ
ЛИЦИМА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
133-401-337/2015
I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Јавни оглас за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ
за добијање de minimis државне помоћи.
Средства за доделу субвенције за самозапошљавање незапосленим лицима пријављеним на евиденцију Националне службе за запошљавање на
територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ), обезбеђена
су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015.
годину у оквиру Програма 0801 – Запошљавање и уређење система рада
и радно-правних односа, програмска активност 1001 – Активна политика
запошљавања у АП Војводини, економска класификација 4541 – Текуће
субвенције приватним предузећима 128.000.000,00 динара, извор
финансирања 01 00 Приходи из буџета.
Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: Субвенција) додељује
се незапосленом лицу пријављеном на евиденцију Националне службе
за запошљавање на територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала
НСЗ), у једнократном износу од 160.000,00 динара, а у циљу обављања
новорегистроване делатности на територији АП Војводине.
Уколико се више незапослених лица удружи, у складу са законом, свако
појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права
на Субвенцију.
II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови за подношење захтева
Право на подношење захтева за доделу Субвенције остварује незапослено
лице под условом да је:
1. на дан подношења захтева пријављено на евиденцију Филијале НСЗ и
2. завршило обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе за запошљавање или друге одговарајуће организације.
Право на Субвенцију не може се остварити у следећим случајевима:
- за обављање делатности индивидуалног пољопривредног газдинства,
задруге и удружења,
- за обављање делатности у области експлоатације угља, такси превоза,
мењачница, коцкања и клађења - шифре 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5,
01.6, 35.14, 35.23, 49.32, 92.0 и 96.09;
- уколико је лице већ остварило право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање;
- уколико је лице за исту намену већ користило субвенцију Националне
службе за запошљавање или Секретаријата.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним
помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и
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да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну
помоћ.
Секретаријат задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
Национална служба проверава испуњеност општих услова Јавног огласа и
врши рангирање примљених захтева на основу оцене бизнис-плана и унапред дефинисаних критеријума. Приоритет у додели субвенција утврђује
се на основу оцене бизнис-плана и делатности коју ће лице обављати.
Предност при рангирању има лице које припада категорији теже запошљивих незапослених лица - млађи од 30 година, старији од 50 година, особе
са инвалидитетом, самохрани родитељи, жртве насиља у породици, корисници социјалне помоћи, Роми, избегла и расељена лица.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Коначну одлуку о додели Субвенције, на основу предлога директора
филијале НСЗ и сагласности директора Покрајинске службе за запошљавање, доноси покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту: покрајински секретар).
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Покрајински секретар, директор филијале НСЗ и подносилац захтева,
у року до 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању Субвенције,
закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу
ког се врши исплата Субвенције.
Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар (уколико није
наведен датум отпочињања делатности у решењу о упису у регистар,
потребно је доставити и решење о отпочињању делатности);
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- две фотокопије картона депонованих потписа за посебан наменски рачун
отворен код Управе за трезор, уколико је регистровано привредно друштво
(ДОО, АД, ОД и командитно друштво);
- фотокопија личне карте корисника средстава;
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности од статуса
жиранта и
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање и обраду података о личности.
Приликом закључивања уговора подноси се средство обезбеђења уговорних обавеза - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава
са једним жирантом и меничним овлашћењeм.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије
од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално
обавља своју делатност (предузетник).
Лице може регистровати делатност након подношења захтева, а пре
доношења одлуке, што не представља гаранцију за добијање Субвенције.
Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности
најкасније до датума потписивања уговора.
VI ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
Корисник средстава Субвенције дужан је да:
1. регистровану делатност обавља на територији АП Војводине, најмање 12
месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности и
2. редовно уплаћује доприносе за обавезно социјално осигурање, најмање
12 месеци и достави доказе о уплати истих и
3. обавести Филијалу НСЗ о свакој промени која је од утицаја на реализацију уговора.

25.03.2015. | Број 614 |

9

У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ средства за нереализовани део уговорне обавезе, увећан за износ законске затезне камате од дана
уплате средстава.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно
боравишта, лично или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети
на сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs.
Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици
Националне службе.
Јавни оглас је отворен од дана објављивања у листу „Дневник“
до утрошка средстава предвиђених за ову намену, а најкасније
до 01. октобра 2015. године.
Покрајински секретаријат
за привреду, запошљавање и равноправност полова
На основу чл. 43 и 50 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 41 Правилника
о начину и критеријумима спровођења мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12 и 20/13), члана 10 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл. лист АПВ“, бр.
53/14), у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП
Војводини за 2015. годину, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат), дана
03.03.2015. године
Расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП
ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
133-401-338/2015
I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Јавни оглас за доделу субвенције за отварање нових радних места (у
даљем тексту: Јавни оглас) представља основ за доделу de minimis
државне помоћи.
Средства за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање
на територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ), обезбеђена
су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015.
годину у оквиру Програма 0801 – Запошљавање и уређење система рада
и радно-правних односа, програмска активност 1001 – Активна политика
запошљавања у АП Војводини, економска класификација 4541 – Текуће
субвенције приватним предузећима 200.000.000,00 динара, извор
финансирања 01 00 Приходи из буџета.
Субвенција за запошљавање незапослених лица (у даљем тексту: Субвенција), у једнократном износу од 140.000,00 динара по незапосленом, одобрава се послодавцима ради запошљавања незапослених лица
пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ).
По Јавном огласу послодавац може поднети један захтев за доделу Субвенције.
Изузетно, послодавцу се може омогућити поновно подношење захтева и
додела Субвенције по истом Јавном огласу, под условом да за сваки захтев
обезбеди средство обезбеђења које одговара укупном износу додељених
субвенција (Одељак V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА – Средства обезбеђења
уговорних обавеза).
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II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови за подношење захтева
Право на Субвенцију може остварити послодавац под условом:
1. да има седиште или регистровану пословну јединицу на територији АП
Војводине;
2. да није смањивао број запослених на неодређено време, у последња
три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају
нормалне флуктуације запослених (престанак радног односа на одређено
време, остваривање права на пензију и др.);
3. да над њим није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак;
4. да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално
осигурање за запослене, за последња три месеца која претходе месецу у
коме је поднет захтев, осим уколико је подносилац захтева новоосновани
привредни субјект регистрован по основу домаћих или страних улагања, а
на основу образложеног захтева надлежног органа локалне самоуправе;
5. да је подносилац захтева над којим је вођен стечајни поступак и код кога
је усвојен и у целости извршен план реорганизације успешно пословао најмање 12 месеци, осим у случају образложеног захтева надлежног органа
локалне самоуправе;
6. да је подносилац захтева који је купио привредни субјект над којим је
окончан поступак стечаја или ликвидације успешно пословао најмање 12
месеци од дана куповине, осим у случају образложеног захтева надлежног
органа локалне самоуправе;
7. да се незапослено лице на дан подношења захтева налази на евиденцији Филијале НСЗ;
8. да је незапосленом за кога се тражи субвенција радни однос на
неодређено време код подносиоца захтева или повезаног лица престао
најмање 12 месеци пре подношења захтева;
9. да достави изјаву да ли постоји закључен колективни уговор код послодавца.
Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу
остварити:
1. државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава, задруге и удружења;
2. подносиоци захтева који обављају делатности у области експлоатације
угља, такси превоза, мењачница, коцкања и клађења, шумарства (шифре
02.0, 05.1, 05.2, 35.14, 35.23, 49.32, 92.0 и 96.9);
3. корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу према
Националној служби за запољавање или Секретаријату, а уговорна обавеза је истекла, као и корисници средстава чија је ранија уговорна обавеза у
току, а установи се да је редовно не извршавају;
4. привредни субјекти у тешкоћама, у смислу члана 2 став 1 тачка 5 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, број
13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 97/2013).
Документација за подношење захтева:
1. захтев са бизнис планом;
2. писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним
помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и
да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове;
3. фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
4. потврда банке о промету на текућем рачуну послодавца за последња три
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
5. фотокопија доказа о редовној уплати пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање: обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД (штампа се са портала Пореске управе),
извод из електронске базе података Пореске управе ЕБП-ПУРС, оверен од
стране послодавца и извод из банке за плаћене доприносе за последња
три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев и/или уверење
пореске управе о измиреним порезима и доприносима за предузетнике;
6. завршни рачун за протеклу годину, осим уколико је подносилац захтева
новоосновани привредни субјект, регистрован у текућој години, по основу
домаћих или страних улагања на територији АП Војводине;
7. образложен захтев надлежног органа локалне самоуправе у случајевима
наведеним под 4, 5. и 6. Услова за подношење захтева.
Секретаријат задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање.
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III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
Филијала НСЗ проверава испуњеност општих услова Јавног огласа и врши
рангирање примљених захтева на основу унапред дефинисаних критеријума (оцена бизнис-плана, запошљавање теже запошљивих категорија лица
- старији од 50 година, млађи од 30 година, особе са инвалидитетом, самохрани родитељи, Роми, избегла и расељена лица).
У случају да више послодаваца испуњава исте критеријуме, предност у
додели субвенције имаће онај послодавац код ког постоји потписан колективни уговор.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели Субвенције, на основу предлога директора филијале НСЗ
и сагласности директора Покрајинске службе за запошљавање, доноси
покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова
(у даљем тексту: Покрајински секретар).
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Покрајински секретар, директор филијале НСЗ и подносилац захтева,
у року до 30 дана од дана доношења одлуке 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 лице које се
запошљава (уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање);
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија картона депонованих потписа за наменски рачун отворен
код Управе за трезор, уколико је послодавац регистрован као привредно
друштво (ДОО, АД, ОД и командитно друштво);
- одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза;
- писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање и обраду података о личности.
Средства обезбеђења уговорних обавеза су:
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
1. за одобрена средства у износу до 280.000,00 динара – две истоветне
бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом, са меничним овлашћењима;
2. за одобрена средства у износу од 280.001,00 до 700.000,00 динара
– две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта,
са меничним овлашћењима (уколико корисник средстава није у могућности
да обезбеди менице као средство обезбеђења за износе до 700.000,00
динара, може приложити било које од наведених додатних средстава обезбеђења);
3. за одобрена средства у износу од 700.001,00 динара и више – две
истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта, са
меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења по избору:
- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или
- гаранција банке у вредности износа субвенције, са роком важења 30
месеци.
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
1. за одобрена средства у износу до 700.000,00 динара – две истоветне
бланко соло менице, са меничним овлашћењима или једно од наведених
додатних средстава обезбеђења;
2. за одобрена средства у износу од 700.001,00 динара и више – две
истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима и додатно
средство обезбеђења по избору:
- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или
- гаранција банке у вредности износа субвенције, са роком важења 30
месеци.
Посебним одобрењем покрајинског секретара, послодавцима који запошљавају више од 10 лица може се, као додатно средство обезбеђења, одобрити заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од
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износа субвенције. Предмет заложног права на покретној имовини не могу
бити возила, а 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 Секретаријата.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије
од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално
обавља делатност (предузетник).
Менице - у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр.
03/02 и 05/03 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и
овлашћења („Сл. гласник РС“, бр. 56/11), подносилац захтева мора извршити упис меница у Регистар меница и овлашћења.
Послодавац може, на неодређено време, запослити лице за
које је поднео захтев за добијање Субвенције одмах након подношења захтева, а пре доношења одлуке, што не представља
гаранцију за добијање Субвенције.
VI ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
Корисник средстава дужан је да:
1. заснује радни однос, односно закључи уговор о раду са незапосленим
лицем у складу са законом, на неодређено време, са пуним радним временом, с тим да радни однос траје најмање 24 месеца од дана заснивања
радног односа;
2. редовно исплаћује зараде и уплаћује доприносе за обавезно социјално
осигурање и доставља доказе о уплати доприноса за обавезно социјално
осигурање за лица из уговора;
3. обавести филијалу НСЗ о свакој промени која је од утицаја на реализацију уговора.
У случају замене лица из уговора, лице које је замена мора бити на евиденцији незапослених на дан заснивања радног односа, али не и у моменту
подношења захтева.
Корисник средстава дужан је да току уговорне обавезе делатност обавља
на територији АП Војводине.
У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати средстава за нереализовани део уговорне
обавезе, увећан за износ законске затезне камате од дана уплате
средстава.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев са бизнис-планом подноси се у два примерка, надлежној филијали НСЗ, према седишту послодавца или организационе јединице у којој
се реализује програм, лично или путем поште, на типском обрасцу који се
може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или
преузети на сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs.
Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.
Све додатне информације могу се добити у организационим јединицама
НСЗ.
Јавни оглас је отворен од дана објављивања у листу „Дневник“
до утрошка средстава предвиђених за ову намену, а најкасније
до 01. октобра 2015. године.
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У ОВОМ БРОЈУ

428
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.
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Администрација и управа

Администрација и управа

објављивања позива на адресу: председник Општине Свилајнац (са назнаком: „За позив“), 35210 Свилајнац, Светог
Саве 102. Контакт телефон: 035/312-010 и 312-133.

Б Е О Г РА Д
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

ЛЕСКОВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА И ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

Послови из грађевинске области

Оглас објављен 11.03.2015. године публикацији
„Послови“ поништава се за радно место: послови
архиве, пријема и отпремања поште, на одређено време од 12 месеци, због повећаног обима посла. Мења се за радно место: послови из области
рачунарства и исправно треба да гласи: послови из
области рачуноводства. Текс огласа у свему осталом
остаје на снази.

11000 Београд, Македонска 42
тел. 011/3220-721

у Одељењу за грађевинске послове, на одређено
време од 12 месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: висока стручна спрема - архитектонски или грађевински факултет, три године радног стажа на истим или
сличним пословима.

Комунални инспектор

у Одељењу за комуналне послове и комуналну
инспекцију, на одређено време од 12 месеци због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: висока стручна спрема, најмање 5 година радног
искуства на истим или сличним пословима, положен државни стручни испит.

Административно-технички секретар

у Одељењу за буџет, привреду и друштвене
делатности, на одређено време од 12 месеци због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема, коришћење рачунара,
три године радног стажа на истим или сличним пословима.
ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; да је кандидат
пунолетан; да има општу здравствену способност; да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве
са потребним доказима о испуњености услова, у оригиналу
или овереној копији, подносе се Управи Градске општине
Стари град, на наведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, а о пријавама ће се одлучити у року од
15 дана од дана истека рока оглашавања.

ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА СВИЛАЈНАЦ
35210 Свилајнац, Светог Саве 102

16210 Власотинце
тел. 016/875-122

ЛОЗНИЦ А
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

15300 Лозница, Карађорђева 2

Оглас објављен 18.03.2015. године у публикацији
„Послови“ исправља се у адреси, тако што уместо:
ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА, 15300 Лозница, Карађорђева 2, треба да стоји: ГРАД ЛОЗНИЦА
- ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, 15300 Лозница,
Јована Цвијића 20. Остали делови огласа остају
непромењени.

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

Оглас објављен 18.02.2015. за радно место: послови
припреме буџета и праћење јавног дуга, поништава
се у целости.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5
тел. 037/714-674

Заменик општинског правобраниоца
Општине Свилајнац

Послови канцеларије за локално
економски развој из области економске
делатности

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да има завршен правни факултет,
положен правосудни испит, да је достојан правобранилачке функције, да има најмање три године радног искуства
у правној струци после положеног правосудног испита, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. У
случају потребе постоји могућност додељивања кандидату
службеног стана у власништву Општине Свилајнац. Пријаве
са овереним доказима о испуњавању услова (оверена фотокопија дипломе, уверење о положеном правосудном испиту,
доказ о радном искуству у правној струци после положеног правосудног испита, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не
води истрага) могу се поднети у року од 15 дана од дана

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области економских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства, положен државни стручни испит и познавање рада
на рачунару. Поред посебних услова, кандидат треба да
испуњава услове из члана 6 Закона о радним односима у
државним органима: да је држављанин Републике Србије;
да има општу здравствену способност; да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Пријаве на оглас са
документацијом слати на горенаведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време, ради замене привремено
одсутног запосленог

25.03.2015. | Број 614 |
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ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Радно место за активну картотеку

у Секретаријату за општу управу, на одређено време
ради замене привремено одсутног запосленог

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

ПРИЈЕПОЉЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ

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

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 18.02.2015.
године, поништава се у целости.

Посао се не чека,
посао се тражи
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА РУМА
ОПШТИНСКА УПРАВА
22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910, лок. 121

Спремачица

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Економ

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: 4. степен стручне спреме (школа усмереног или
општег образовања) или 3. степен стручне школе (завршена средња школа); 1 година радног искуства.

Возач моторног возила

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: 2. степен стручне спреме (завршена основна школа); возачка дозвола Б категорије; 3 године возачког искуства.

Ауто-механичар

на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: 3. степен стручне спреме (средња школа за КВ
раднике), 6 месеци радног искуства.
ОСТАЛО: Кандидат поред наведених мора испуњавати и
опште услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, односно: да је држављанин
Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, као и да поседује општу здравствену
способност. Кандидат је дужан да као доказе о испуњавању
захтеваних услова приложи следећу документацију: биографија (CV), диплому о захтеваном степену и врсти стручне
спреме, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о некажњавању (издаје орган унутрашњих послова
- СУП), доказ о радном искуству - фотокопија радне књижице. Након одлуке о избору, а пре уручења решења о заснивању радног односа, кандидат је у обавези да достави и уверење о општој здравственој способности (издаје надлежна
здравствена установа). Сва документа неопходно је приложити у оригиналу или овереној копији, док датум издавања
уверења о држављанству Републике Србије и уверења о
некажњавању не сме бити старији од шест месеци. Рок за
пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се путем поште, на адресу Општинске управе, са назнаком: „За оглас“ или предајом на шалтеру писарнице на истој
адреси. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узимане у разматрање. За све информације у вези са огласом контактирати персоналну службу Општинске управе,
телефон: 022/433-910, локал 121.
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ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

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

Послови за односе са медијима

у Кабинету председника општине, на неодређено
време - лице коме је радни однос на неодређено
време престао код корисника јавних средстава на
основу споразума ради заснивања радног односа у
Општинској управи Општине Инђија

УСЛОВИ: Посебни услови: 4. степен стручне спреме, правне
струке, економске струке или завршена гимназија, 1 година
радног искуства, положен стручни испит за рад у органима
државне управе, познавање рада на рачунару. Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и опште услове
утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом кандидат подноси следеће
доказе, у оригиналу или овереној копији: доказ о стеченој
стручној спреми, доказ о положеном стручном испиту за рад
у органима државне управе, доказ о радном искуству, доказ
да се кандидат налази у радном односу на неодређено време код корисника јавних средстава, извод из матичне књиге
рођених (издат на новом обрасцу), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), уверење
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу (уверење издато од МУП-а, надлежна полицијска
управа, не старије од 6 месеци), копију личне карте, а изабрани кандидат по извршеном избору лекарско уверење и
споразум о престанку радног односа на неодређено време
код корисника јавних средстава ради заснивања радног
односа у Општинској управи. Пријава са потребним доказима о испуњавању наведених услова, са назнаком: „Пријава
на оглас за радно место: Послови за односе са медијима“,
доставља се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, поштом на адресу: Општинска управа
Општине Инђија, Цара Душана 1, 22320 Инђија или лично на шалтеру 1 пријемне канцеларије. Неблаговремене и
непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази, у оригиналу или у овереној фотокопији, неће бити разматране.

УЖИЦЕ
ГРАД УЖИЦЕ - ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Послови возача путничких аутомобила
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: висококвалификовани или квалификовани возач;
радно искуство 2 године. Поред наведених посебних услова,
кандидат треба да испуњава и услове предвиђене у члану 6 Закона о радним односима у државном органу: да је
држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здравствену
способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву са биографијом, кандидати подносе
следећа документа, у оригиналу или овереној фотокопији:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење да кандидат није осуђиван, лекарско уверење,
диплому о стеченој стручној спреми, радну књижицу (оверена фотокопија). Рок за подношење пријава је 8 дана од
Бесплатна публикација о запошљавању

дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве
се подносе Градској управи - Услужни центар, канцеларија
бр. 12 или поштом препоручено, са назнаком: „За оглас“.
Непотпуна и неблаговремена докуменација неће се узети у
разматрање.

ВАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ,
ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Административни послови за Градско веће

на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се
објављује оглас може да конкурише лице које испуњава: а)
опште услове, и то: да је држављанин Републике Србије, да
је пунолетно, да има општу здравствену способност, да није
под истрагом и кривично осуђивано; б) посебне услове, и то:
IV степен школске спреме, гимназија или економска школа;
положен стручни испит за рад у органима државне управе,
најмање једна година радног искуства. Уз пријаву на оглас,
као доказе о испуњености услова кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију радне
књижице, уверење о положеном стручном испиту, уверење
да лице није осуђивано за кривична дела, уверење да се не
води истрага за кривична дела, уверење о општој здравственој способности и лична и радна биографија. Пријаве са
комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за административне послове за Градско веће - пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити
путем поште или лично, на шалтер писарнице (у приземљу
Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и
комуналне послове).

В РА Њ Е
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВРАЊА
17500 Врање, Краља Милана 1

Послови издавања информација о
процедурама за издавање дозволе

у Одсеку за урбанизам Секретаријата за урбанизам,
имовинско-правне и комунално-стамбене послове,
на одређено време због замене привремено одсутног
запосленог

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан,
да има општу здравствену способност, да се против њега
не води кривични поступак и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест)
месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Посебни услови:
да кандидат има прописану стручну спрему: високо образовање из стручне области грађевинског инжењерства,
архитектонског инжењерства (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - архитектонски
факултет, грађевински факултет, факултет техничких наука - одсек грађевина или архитектура, положен државни
стручни испит и једна година радног искуства. Кандидат је
уз пријаву на оглас дужан да достави: оверен препис дипло25.03.2015. | Број 614 |
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ме о стеченој одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије
од шест месеци), уверење о положеном државном стручном
испиту, уверење да се против кандидата не води кривични
поступак (уверење основног и вишег суда - тужилаштва),
уверење да није осуђиван за кривична дела (уверење полицијске управе), одговарајући доказ о радном искуству. Уверење о општој здравственој способности изабрани кандидат ће доставити по коначности одлуке о избору. Пријаву са
потпуним доказима о испуњености свих услова огласа слати
на адресу: Градска управа града Врања, Краља Милана 1,
Врање или доставити лично. Рок за подношење пријаве је 8
(осам) дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗАЈЕЧАР
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар

Послови за заштиту животне средине

у Одељењу за урбанизам, грађевинске и комуналностамбене послове
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове, сагласно Правилнику о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места
у Градској управи града Зајечара: VII степен стручне спреме, факултет заштите на раду - заштита животне средине,
односно стечено високо образовање из научне области на
студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године; положен стручни испит
за рад у органима државне управе; најмање 1 година радног искуства у струци. Уз пријаву на оглас кандидати су у
обавези да поднесу и следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике
Србије, доказ о прописаној стручној спреми (оверен препис дипломе). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на адресу: Градска управа града Зајечара, Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком:
„За оглас“ или предати лично у Градски информативно-услужни центар Градске управе града Зајечара.

Трговина и услуге
АТБ „СЕВЕР“ ДОО

24000 Суботица, Магнетна поља 6
тел. 024/665-100

Дипломирани инжењер електротехнике смер енергетика
са или без радног искуства, на одређено време 6
месеци

УСЛОВИ: завршен електротехнички факултет, смер енергетика, познавање рада на рачунару (AutoCad, MS Office,
Интернет), познавање руског језика, спремност на краћа
путовања ван Србије, возачка дозвола Б категорије. Пријаве са биографијом (CV) и фотокопијом дипломе доставити
најкасније до 31.03.2015. године, на адресу: АТБ „СЕВЕР“
ДОО Суботица (Људски ресурси), 24000 Суботица, Магнетна поља 6 или на e-mail: nenad.marinkovic@rs.atb-motors.
com. За ближе информације заинтересовани се могу јавити
на телефон: 024/665-115.

СИСТЕМ ФПС ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО БЕОГРАД
11000 Београд, Вождовац
Капетана Миодрага Милетића 2
тел. 011/3933-345
e-mail office@sistemfps.rs

Лице за безбедност и здравље на раду
на одређено време 6 месеци, за рад у Врању

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, технички факултет,
уверење о положеном стручном испиту за БЗРН и уверење
о положеном стручном испиту ППЗ; рад на рачунару (MS
Office), енглески језик - средњи ниво, возачка дозвола Б
категорије, радно искуство 12 месеци, радно време 40 сати
недељно, место рада: Врање. Слање пријава за запослење
мејлом, контакт телефон: 011/3933-345. Рок за пријаву на
конкурс је 27.03.2015.

MERA SOFTWARE SERVICES D.O.O.

Милутина Миланковића 23, 11070 Београд

ЗРЕЊАНИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 57
тел. 023/842-060

Просветни инспектор
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет,
дипломирани правник - мастер или дипломирани правник
који је стекао високо образовање на студијама у трајању
од најмање четири године, најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен стручни испит за рад у
органима државне управе; филозофски факултет, професорско звање, учитељски факултет, 5 година радног стажа
у области образовања са положеним стручним испитом за
рад у органима државне управе, у области образовања,
односно лиценцом за наставника, васпитача и стручног
сарадника; познавање рада на рачунару. Запосленом који
се распоређује на наведено радно место утврђује се одговарајуће звање у складу са условима одређеним овим правилником. Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Молбе слати на адресу: Општинска управа Општине Сечањ, Вожда Карађорђа 57, 23240
Сечањ. Контакт телефон 023/842-060.
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Python/Django програмер
30 извршилаца

Тражимо Python/Django програмере који би се придружили једном од наших најпрофесионалнијих тимова, за бекенд програмирање и подршку, у тесној сарадњи са водећим
произвођачима hi-end POS (Point-Of-Sale) терминала на
тржиштима Северне Америке, Европе, Азије и Аустралије.
Оријентисани смо на развој каријере и нудимо програме
обуке, како бисмо вам обезбедили подршку за достизање
ваших пословних циљева.
Активности: развој, унапређивање и подршка за Python
back-end део cross-platform система; примена дизајна архитектуре (или учешће у дизајну архитектуре); свеобухватни
систем оптимизације перформанси; коришћење напредних
инжењерских пракси; рад у Agile тиму.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Услови: 2 или више година искуства у Python/Django програмирању, обавезно темељно познавање језика и искуство;
Linux (Ubuntu) - напредно коришћење; искуство у ДБ програмирању и оптимизацији (PostgreSQL).
Пожељно: познавање фронтенд технологије и протокола,
HTML/CSS/JavaScript (са оквирима); основни ниво у Linux
(Ubuntu) администрацији, администрација мреже; искуство
у независном доношењу одлука у архитектури, рефакторисању кодова; коришћење система за контролу верзија (Гит);
ООП са Python (реализована сложеност задатка се цени,
више него његово трајање); HTTP и познавања Интернет
интерналс, РЕСТ и познавање архитектуре клијент-сервер представља велику предност; темељно познавање
PostgreSQL и његових спеецифичности; коришћење apache
i nginx web сервера; практичне вештине тестирања делова,
анализе кодова, континуиране интеграције; способност за
дефинисање и продуктивно достизање циљева уз минималну помоћ; друштвеност, искуство у тимском раду.

Сениор Андроид програмер
30 извршилаца

Тражимо Сениор Андроид програмере. Идеални кандидат
би требало да има између 1-3 године искуства у развоју
Андроид апликација са портфолиом који садржи успешне
пројекте на Google Play Store. Он или она би требало да
буде напредни Јава програмер, да остварује интеракцију
са члановима тима у динамичном и изазовном окружењу.
Потребан нам је неко ко ће нам помоћи да изградимо наш
бренд и производе у Андроид свету. Тражимо прилагодљиву особу отвореног духа. Успешан кандидат ће имати прилику да допринесе својим знањима, вештинама и талентом
различитим иновативним пројектима које МЕРА реализује
за своје клијенте широм света. Ми нудимо пријатељску и
неформалну атмосферу са великим могућностима за професионални развој.
Неопходни услови: најмање 3 године професионалног искуства у развоју софтвера; добро познавање Јава програмског
језика и ООД/ООП концепата; искуство у развоју мобилних
апликација за Андроид платформу; познавање стандардних
Андроид UI елемената и њихове кастомизације; познавање
умрежавања и вишенитног програмирања (multithreading)
на Андроид платформи; искуство у индустријском програмирању, разумевање процеса дизајна, развоја, отклањања
грешака и одржавања софтвера; одличне комуникационе
способности.
Пожељно: 1-3 године практичног искуства у програмирању
за Андроид (представљање примера реализованих Андроид
апликација као велика предност); искуство у ЈНИ; искуство
са агилним праксама; познавање XML, JSON, REST, SOAP;
познавање и разумевање концепата база података; разумевање серверске стране софвера, скалабилности, као и
аспеката перформанси и поузданости; искуство у раду са
медијским стримингом/аудио-видео кодецима; најмање
нижи средњи (pre-intermediate) ниво енглеског језика.

како бисмо вам обезбедили подршку за достизање ваших
пословних циљева.
Активности: развој, унапређивање и подршка за iOS мобилне апликације; примена дизајна архитектуре (или учешће
у дизајну архитектуре); свеобухватни систем оптимизације
перформанси; коришћење напредних инжењерских пракси;
рад у Agile тиму.
Услови: познавање iOS архитектуре и развој апликација;
две или више година искуства у развоју iOS апликација;
познавање Objective-C, iOS SDK, Apple HIG, UIKit, XML, JSON,
SQLite. Пожељно: линкови ка портфолиу објављених апликација на AppStore; искуство у интеграцији iOS апликација
са екстерном опремом; практичне вештине тестирања
делова, анализе кодова, континуиране интеграције; ефективно коришћење система за контролу верзија (Гит); искуство у независном доношењу одлука у архитектури, рефакторисању кодова; екстерни API, искуство у интегрисању
CoreData; познавање С/Ц++; склоност га једноставном и
лепом кодирању и архитектури; способност за дефинисање
и продуктивно достизање циљева уз минималну помоћ;
друштвеност, искуство у тимском раду.

Јава програмер
30 извршилаца

Тражимо Јава програмера који би се придружио нашем тиму
професионалаца који брзо расте, у циљу развоја и пружања
подршке производима, пружања услуга у домену ИП телефоније, „клауд“ решења и кућног надзора.
Активности: развој и подршка за серверску функционалност производа; рад у склопу експертског тима и директна
комуникација са корисником; учешће у свеобухватним дискусијама у погледу архитектуре; израда техничке документације; рад на пројекту је одлична прилика за каријеру и
професионални развој за искусне програмере.
Пожељна знања: Nest APIs, OpenRemote, Kamalio, GUI
Development; искуство са кодецима Г711 и Г722; искуство са
Freeswitch; искуство са NodeJS.
Услови: 3 или више година искуства у Јава програмирању;
поуздан Linux корисник; СИП знање; искуство са системима
за контролу верзија (СВН, ГИТ); одличне усмене и писмене
комуникационе способности на енглеском језику;

Специјалиста техничке подршке
1 извршилац

Сениор iOS програмер

Ова позиција је одговорна за пружање помоћи при решавању проблема везаних за технички софтвер, хардвер и
мрежу, као и за пружање помоћи по свим питањима техничке подршке. Ова позиција је првенствено оријентисана на
пружање техничке подршке корисницима уз специјализовано дијагностификовање проблема на основу постављених
питања и вођење корисника ка решењу корак по корак. Ова
позиција захтева познавање пружања корисничке подршке,
техничке подршке и одговорност за клијента.

Тражимо Сениор iOS програмере који би се придружили
једном од наших најпрофесионалнијих тимова, за потребе
iPad развоја за нашег клијента и подршку у тесној сарадњи
са водећим произвођачима hi-end POS (Point-Of-Sale) терминала на тржиштима Северне Америке, Европе, Азије и Аустралије и пословна путовања у САД (Калифорнија). Оријентисани смо на развој каријере и нудимо програме обуке

Основне обавезе и одговорности: независно решавање великог обима захтева за корисничком подршком;
ослањајући се на специјализовано познавање производа
клијената МЕРА-е, рад са корисницима у циљу разумевања
њихових посебних потреба и очекивања и изналажење
одговарајућих решења; учешће у обукама за позицију
укључујући менторство и организацију обуке; анализа случаја подршке у циљу техничке прецизности и ефикасног

30 извршилаца
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решавања проблема; пружање техничке подршке путем
телефона или и-мејла; евидентирање и самостално вршење
процене при одређивању приоритета додељених проблема
за решавање; одговарање и дијагностификовање инцидената/проблема кроз разговоре са корисницима; подршка
процесу управљања проблемима путем којег се проблеми и
решења контролишу и решавају; директан рад са инжењерским тимом у циљу идентификације и решавања потенцијалних системских проблема са осигурањем квалитета;
успостављање контаката са корисницима у виду одговора
на њихове упите, жалбе или проблеме и пружање ажурираних информација о статусу и планираном решењу; остале
обавезе по потреби.
Образовање и/или искуство: основне или специјалистичке
студије; пожељно из релевантне области; најмање 3-5 година искуства у корисничкој и техничкој подршци; предност
- искуство у ПОС техничкој подршци; предност - искуство у
угоститељству.
Способности: одлично познавање енглеског језика – обавезно; изузетне способности решавања проблема – обавезно; искуство рада у кол центрима и познавање ПОС
терминала – врло пожељно; обраћање пажње на детаље
и организационе вештине; вештине јасне и професоналне
писмене и усмене комуникације; идентификовање и благовремено решавање проблема; осмишљавање алтернативних решења; прилагодљивост, професионалност, љубазност, мотивисаност са снажном рандом етиком; ефикасна
сарадња са свим нивоима управе и осталим запосленима;
сналажење у динамичном окружењу и изазовном обиму
посла; успешно индивидуално поступање, уз минимални надзор, и као члан тима; допринос широком спектру
надлежности у предузетничком окружењу; особа од поверења, самопоуздана, прилагодљива, тимски оријентисана и професионална; ефикасно одређивање приоритета и
интензивирање корисничких проблема по потреби; одржавање прибраности и фокуса на корисника при решавању
техничких проблема; способност за стицање вештина у
технничким поправкама; учење новог софтвера и мобилних апликација; тесна сарадња са мултидисциплинарним
тимовима; наступање као стручњак за производе клијената МЕРА-е. Компјутерске вештине: одлично познавање MS
Office; солидно познавање Интернет технологија.
ОСТАЛО: За више информација о пословним приликама и
најновијим упражњеним радним местима у нашој компанији, посетите http://merasws.com/career/apply. Заинтересовани кандидати пријаве достављају на и-мејл адресу: vanja.
kisic@merasws.rs.
Конкурс траје месец дана од објављивања.

OUTSOURCE INSURANCE PROFESSIONALS D.O.O.
11000 Београд, Теразије 5
e-mail: hr@oip.bz

Администратор
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у било ком занимању;
одлично знање енглеског језика; основна информатичка
обука. CV слати на енглеском језику, на e-mail: hr@oip.bz.
ОСТАЛО: ОИП је интернационална компанија специјализована за пружање административне подршке у области
осигурања клијентима на територији САД. Услуге се заснивају на обради података у процесу процене ризика који
захтева прикупљање, разумевање и тумачење података у
циљу доношења одлуке о прихватљивости ризика. Рок за
пријављивање је 30 дана од дана објављивања огласа.

ЈП РАДИО МЕДВЕЂА

16240 Медвеђа, Јабланичка 65
тел. 016/891-867

Књиговођа

на одређено време до три месеца

УСЛОВИ: 6. степен стручне спреме, занимање економиста.
Општи услови које кандидат треба да испуњава сходно члану 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл.
гласник Републике Србије“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99,
34/01, 39/02 и 49/05) су: да је држављанин Републике
Србије, да је пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу, да испуњава и
друге услове утврђене законом, другим прописима или
актом о систематизацији радних места у органу. Уз пријаву
на конкурс кандидат обавезно подноси следећа документа:
оверену фотокопију дипломе о завршеној школској спреми,
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија не
старија од 6 месеци), уверење о држављанству РС (оверена
фотокопија не старија од 6 месеци), уверење о здравственој способности (накнадна достава по доношењу одлуке о
пријему кандидата), уверење да кандидати нису осуђивани
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кривично дело које их чини неподобним
за обављање послова у државном органу (уверење издаје
полицијска управа), уверење да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (уверење издаје
надлежни суд). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Рок у коме се подносе пријаве је
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на
адресу. ЈП РАДИО МЕДВЕЂА (За конкурс), Јабланичка 65,
Медвеђа 16240. Контакт телефон: 016/891-867.

„ELIT LUX“ DOO

22400 Рума, Вука Караџића бб
e-mail: office@elitlux.rs

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: економски факултет, VII/1 степен (4-6 година);
потребно је минимум 5 година радног искуства на књиговодственим пословима, пожељно на позицији шефа рачуноводства, познавање прописа у рачуноводству, нарочито
у производњи. Рок важења огласа је до попуне. Радну биографију послати на e-mail: office@elitlux.rs.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

„ЕЛЕКТРОНАПОН“ ДОО

24000 Суботица, Јована Микића 2
e-mail: bencik@elektronapon.rs

Комерцијалиста

„ПРОФИ ПРИНТ“ СЗР

21000 Нови Сад, Ћирила и Методија 105а
тел. 063/357-058
e-mail: profiprint@eunet.rs

на одређено време 6 месеци

Графичар

УСЛОВИ: IV, VI степен стручне спреме, електроинжењер
или било која електро струка. Познавање рада на рачунару,
возачка дозвола Б категорије, мађарски језик средњи ниво,
без обзира на радно искуство. Слање пријаве за запослење
мејлом. Оглас остаје отворен до 31.03.2015. године.

УСЛОВИ: IV, VI/1, VII/1 степен стручне спреме, у занимању:
техничар графичарске технологије, инжењер графичарства, дипломирани инжењер графичарства; обука за Corel
DRAW (све верзије и сви нивои); основна информатичка
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); обука за
Adobe Photoshop (све верзије и сви нивои), енглески језик
- средњи ниво; пробни рад 1 месец. Пријаве за запослење
слати мејлом, јављање кандидата на контакт тел. 021/6361917 или 064/1739-365. Рок за пријављивање на конкурс је
30 дана.

ПАЛИЋКА КОНОБА

24413 Палић, Ријечка 11
тел. 063/251-874

Кувар

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, занимање кувар. Радно
искуство 12 месеци на траженим пословима. Рад у сменама,
исхрана обезбеђена. Јављање кандидата на горенаведени
број телефона. Оглас остаје отворен до 15.04.2015. године.

УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ „САРМА БАР“
11000 Београд, Милана Јовановића 14
тел. 063/423-872

Радник у кухињи
УСЛОВИ: пожељно је да је кандидат дуже од 6 месеци
на евиденцији НСЗ, најмање III степен стручне спреме.
Пријављивање на горенаведену адресу или број телефона.

Д.О.О. „ПРОФИТ ВЕДЕРЕ“
ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ
ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Папа Павла 7
тел. 021/6427-029
e-mail: profitvedere@gmail.com

„ЗЕЛЕНИ ХИТ“ ДОО

11070 Нови Београд, Тошин бунар 188а

Комерцијалиста
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме економске или
пољопривредне струке, познавање рада на рачунару,
пожељно радно искуство у комерцијали, пробни рад 3 месеца. Пријаве са биографијом слати на и-мејл: office@zelenihit.
rs.

„АЛЕКСАНДРИЈА ФРУШКА ГОРА“ ДОО БЕОГРАД
ОГРАНАК ЧУРУГ
21238 Чуруг, Железничка бб

Пекар
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме прехрамбеног профила, минимум 1 година радног искуства.

Магационер сировина и амбалаже

Заступник осигурања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању економски
техничар, познавање рада на рачунару, минимум 1 година
радног искуства.

УСЛОВИ: IV, VI/1 степен стручне спреме у било ком занимању, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel,
Explorer, Outlook), пробни рад 3 месеца, да лица нису кривично осуђивана. Јавити се на горенаведену адресу, радним
данима, од 12 до 15 часова. Рок за пријављивање на конкурс је 17.04.2015. године.

Магационер готових производа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању економски
техничар, познавање рада на рачунару, минимум 1 година
радног искуства.

„GROS INOX“ DOO NOVI SAD

Робно-материјални књиговођа

3 извршиоца

21000 Нови Сад, Партизанских база 4
тел. 064/6117-280
e-mail: office@grosinox.co.rs

Сервисер механичар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању економски
техничар, познавање рада на рачунару, минимум 1 година
радног искуства.

на одређено време 2 месеца

Комерцијалиста - фактуриста

УСЛОВИ: III, IV, V степен стручне спреме у занимању бродомеханичар, ауто-механичар или сервисни аутомеханичар, возачка дозвола Б категорије, предвиђен пробни
рад. Јављање кандидата на контакт тел. 064/6117-280 или
021/400-596. Рок за пријављивање на конкурс је 30 дана.

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме економско-комерцијалног профила, познавање рада на рачунару, минимум 1
година радног искуства.

www.nsz.gov.rs

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме књиговодствено-економског профила, познавање рада на рачунару,
минимум 1 година радног искуства.

Бесплатна публикација о запошљавању

Финансијски књиговођа
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ОСТАЛО: Лице за контакт је директор предузећа, господин
Зечевић Милић, тел. 063/1525-199. Заинтересовани кандидати могу доћи у просторије предузећа „Александрија
Фрушка гора“ доо Београд, Огранак Чуруг, у Чуругу, Железничка бб, сваког радног дана, од 10 до 14 часова.

„ПРО-БАГ“ ДОО

24000 Суботица, Мачванска 10
тел. 063/1042-402

Шивач

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, радно искуство 6 месеци, знање рада на индустријским машинама. Радно време: пре подне. Јављање кандидата на горенаведени контак телефон. Оглас остаје отворен
до 31.03.2015. године.

СЗФР „ИВАН“

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 227/53
тел. 064/1697-462

Мушки фризер
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању,
радно искуство 12 месеци, пробни рад 1 месец.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ДИВАЦ М“

Београд - Чукарица, Црвено барјакче 21
тел. 064/0064-112

Женски фризер
на одређено време

УСЛОВИ: минимум трећи степен стручне спреме; обавезно
радно искуство на наведеним пословима минимум 3 године
(кандидат мора да буде оспособљен да самостално обавља
посао). Радни дани: од уторка до недеље; радно време: од
уторка до петка - од 14.00 до 21.00, суботом и недељом од 10.00 - 17.00; плата: 20.000 динара + 15% од оствареног рада. Трајање конкурса: до попуне. За све детаљније
информације заинтересовани кандидати могу да се јаве на
горенаведени број телефона. Лице за контакт: Марија Станојчић.

Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ПАЛАНКА

18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Дипломирани фармацеут

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

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: VII/1
степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет,
положен стручни испит и познавање рада на рачунару. Уз
пријаву на оглас приложити диплому о стручној спреми и
уверење о положеном стручном испиту, у оригиналу или
овереним фотокопијама.

Финансијски књиговођа - главни
књиговођа

на одређено време до повратка запослене са
привремене спречености за рад, породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: VI степен
стручне спреме, завршена виша економска школа, положен
приправнички испит и познавање рада на рачунару или
VII/1 степен стручне спреме, завршен економски факултет,
положен приправнички испит, познавање рада на рачунару
и годину дана радног искуства на пословима из своје струке.
Уз пријаву приложити диплому о стручној спреми и уверење
о положеном приправничком испиту, у оригиналу или овереним фотокопијама.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на оглас са краћом биографијом је 8 дана од објављивања у листу „Послови“ и на
веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве
слати на адресу: Дом здравља Бела Паланка, Бранислава
Нушића 2, 18310 Бела Паланка, са назнаком: „Директору“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
17500 Врање, Ј.Ј. Лунге 1

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства - неге детета, у Служби за
психијатрију, ОЈ Општа болница Врање Здравственог
центра Врање

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа, смер
општи, 4. степен стручне спреме.

Доктор медицине

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог, у Служби за пријем и
збрињавање ургентних стања, ОЈ Општа болница
Врање Здравственог центра Врање

УСЛОВИ: 7. степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен стручни испит за звање доктора медицине.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Спремач

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог, у Диспанзеру за здравствену
заштиту жена ОЈ Дом здравља Врање Здравственог
центра Врање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Mедицина

УСЛОВИ: 1. степен стручне спреме, завршена основна школа.
ОСТАЛО: Уз захтев за заснивање радног односа кандидати
су у обавези да приложе: за радно место медицинске сестре
- техничара и за радно место доктора медицине: CV - кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеној
школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, дозволу за рад - лиценцу издату од надлежног органа или решење о упису у комору; за радно место спремача
кандидати су у обавези да приложе: кратак CV - биографију,
оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној
школи. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему (претходно радно искуство,
просечна оцена у току школовања, додатно образовање
или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). О
разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник. О
избору кандидата одлучује в.д.директора Здравственог центра Врање. Директор претходно може прибавити мишљење
руководиоца организационе јединице у којој ће кандидат по
пријему радити. Рок у коме кандидат мора бити обавештен о
избору не може бити дужи од 30 дана. Приликом заснивања
радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос. Рок за пријаву кандидата је 8
дана од дана објављивања огласа на веб-сајту Министарства здравља РС. Захтев за заснивање радног односа, са
назнаком: „За радно место (навести образовање), у служби
(навести службу)“, доставити поштом или личном доставом
у писарницу Здравственог центра Врање, Ј.Ј.Лунге 1.

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

Оглас објављен 11.03.2015. године у публикацији
„Послови“ поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА „САВСКИ ВЕНАЦ“
11000 Београд, Пастерова 1
тел. 011/206-8800

Зубни техничар

на одређено време ради замене одсутног радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа,
одсек за зубне техничаре или зуботехничка школа; положен
стручни испит за зубног техничара; најмање 1 година радног искуства у струци; лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије.
Уз кратку биографију, кандидат треба да поднесе следећу
документацију: фотокопију дипломе о завршеној школи,
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице (доказ о радном стажу), фотокопију
лиценце или решења о упису у Комору медицинских сестара
и здравствених техничара Србије. Достављену документацију не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.
Одлуку о избору кандидата донеће директор, у року од 30
дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас слати
препоручено поштом, на наведену адресу Дома здравља,
са назнаком: „За оглас“. Пријаве поднете мимо означеног
рока и без потписане документације неће се узимати у разматрање.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милана IV 90
тел. 034/504-308

Директор

на мандатни период од 4 године

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуни следеће
услове: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године
и одговарајући академски односно стручни назив утврђен
у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука,
да има држављанство Републике Србије и да има најмање
пет година радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи следећу документацију:
кратак опис досадашњег радног ангажовања; уверење
о држављанству Републике Србије; оверену фотокопију
дипломе; уверење да поседује општу здравствену способност; да није правоснажно осуђен за кривично дело из групе кривичних дела против живота и тела, против слобода
и права човека и грађанина, против права по основу рада,
против части и угледа, против полне слободе, против брака и породице, против службене дужности, као и против
уставног уређења и безбедности Републике Србије; доказ о
радном стажу и програм рада за мандатни период од четири године. Пријаве са документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за именовање
директора“. Рок за пријаву је 15 дана.
25.03.2015. | Број 614 |
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ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ“
37215 Ражањ, Партизанска 145
тел. 037/841-663

Доктор специјалиста педијатрије
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме: специјалиста
педијатрије, лиценца за самосталан рад у струци од надлежне коморе. Уз пријаву доставити, у овереној фотокопији:
диплому медицинског факултета, уверење о положеном
специјалистичком испиту, лиценцу надлежне коморе, извод
из матичне књиге рођених, CV. Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у законом предвиђеном року.
Предност при избору имају кандидати са евиденције незапослених Националне службе за запошљавање. Конкурсна
документација се не враћа. Пријаве доставити лично или
поштом на горенаведену адресу, са назнаком:“Пријава на
оглас“.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине

на одређено време због повећаног обима посла

Петровац на Млави или доставити лично у правну службу
Дома здравља Петровац на Млави, са назнаком: „За оглас
- за пријем у радни однос доктора медицине, на одређено
време”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Трајање конкурса: 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

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

Специјалиста офталмологије
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: специјалиста офталмологије; положен специјалистички испит, обавезно знање рада на рачунару и енглеског језика (средњи ниво), пожељно је поседовање возачке
дозволе Б категорије, без обзира на радно искуство. Рад
у сменама. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани
кандидати могу своје радне биографије да доставе мејлом
или поштом на наведене адресе или да се јаве на контакт
телефон. Лице за контакт: Ања Милић.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ

Опис посла: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице; ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести;
организује и спроводи прописане систематске и циљане
прегледе; обавља прегледе и дијагностику; одређује начин
и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и
предлоге за наставак лечења осигураног лица; указује хитну медицинску помоћ; упућује осигурано лице на амбулантно-специјалистичке прегледе у установи или на секундарни
и терцијарни ниво; одређује врсту и дужину кућног лечења
и прати његово спровођење; прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско-техничких
помагала; сарађује са поливалентном патронажном службом; спроводи здравствену заштиту из области менталног
здравља; учествује у изради и евалуацији плана рада у
својој служби; води прописану медицинску документацију
и евиденцију; одређује дужину привремене спречености
за рад због болести или повреде осигураника; даје оцену
о здравственом стању осигураног лица и упућује осигурано
лице на оцену радне способности; по потреби иде у кућне
посете; обавља и друге послове из делокруга рада изабраног лекара по налогу начелника службе и директора.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста. Радно искуство: 24 месеца; положен стручни испит.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани
кандидати могу путем мејла да доставе своје радне биографије или да се јаве послодавцу путем телефона. Лице за
контакт: Александар Иванковић.

УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит,
лиценца - уколико је кандидат поседује, знање рада на
рачунару. Услови рада: предвиђени Законом о раду РС, Статутом Дома здравља Петровац на Млави и осталим општим
актима. Уз пријаву поднети: краћу биографију са адресом
и контакт телефоном, оверену копију дипломе медицинског факултета или уверења о завршеном медицинском
факултету, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених. Оригинали или оверене фотокопије уверења о држављанству и извода из матичне књиге
рођених не смеју бити старији од 6 месеци. Кандидати су
дужни да приложе и потврду издату од стране Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на запослење,
уколико је поседују. Послови се обављају са пуним радним
временом. Пријаве слати у затвореним ковертама, на адресу: Дом здравља Петровац на Млави, Моравска 2, 12300

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, и 75/2014). Посебни услови:
завршен медицински факултет, доктор медицине VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе, у оригиналу или
овереној фотокопији: диплому/уверење о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту,
дозволу за рад - лиценцу издату од надлежног органа (ако
је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, фотокопију/очитану
личну карту, доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и
да није покренута истрага (уверење надлежног суда), уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске станице), био-

22

| Број 614 | 25.03.2015.

Владимирци, Светог Саве 17
тел. 015/513-283
email: dzvladcentar@open.telekom.rs

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

ДОМ ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ

18400 Прокупље, Ћирила и Методија 4
тел. 027/321-657

Доктор медицине

на одређено време до повратка запосленог са јавне
функције

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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графију са адресом и контакт телефоном. Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско
уверење о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Кандидати који су се јавили на оглас
и испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна
оцена на студијама, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Одлука о избору
кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење пријава и иста ће бити истакнута на огласној табли Дома здравља Прокупље. Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Пријаве на конкурс се могу поднети у року од 8 дана на
адресу Дома здравља Прокупље, лично или препорученом
поштом, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за радно место доктора медицине“.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

Медицинска сестра - техничар за послове
здравствене неге хоспитализованих
болесника
на одређено време од 12 месеци, због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа - општи смер; положен
стручни испит за медицинску сестру техничара; пробни рад
три месеца; лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе
о завршеној средњој школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру техничара,
фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, фотокопију извода из матичне
књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте.

Фактуриста

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска или биротехничка школа; пробни рад три месеца; познавање рада на
рачунару (Word, Excel); две године радног искуства. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној средњој економској или биротехничкој школи; фотокопију радне књижице;
фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних;
фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Пријаве са неопходним прилозима подносе се
на наведену адресу Института, са назнаком: „Пријава на
оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање.

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

Оглас објављен 04.03.2015. године у публикацији
„Послови“ поништава се за радно место: лекар специјалиста радиолог. У осталом делу текст огласа
остаје непромењен.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Медицинска сестра/техничар општег смера
приправник - волонтер
ради обављања приправничког стажа у трајању од
шест месеци
30 извршилаца

Медицинска сестра/техничар
гинеколошко-акушерског смера
приправник - волонтер

ради обављања привравничког стажа у трајању од
шест месеци
5 извршилаца

Медицинска сестра/техничар
педијатријског смера приправник волонтер

ради обављања привравничког стажа у трајању од
шест месеци
5 извршилаца

Лабораторијски техничар приправник волонтер

ради обављања привравничког стажа у трајању од
шест месеци
5 извршилаца

Физиотерапеутски техничар приправник волонтер
ради обављања привравничког стажа у трајању од
шест месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: медицинска сестра/техничар, IV степен стручне
спреме одговарајућег профила. Кандидати уз пријаву на
оглас подносе оверену фотокопију документа о завршеној медицинској школи одговарајућег профила. Пријаве
са документацијом доставити на адресу: Општа болница
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне
послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИЧИН ХАН
Владичин Хан, Николе Тесле бб
тел. 017/473-054

Доктор медицине

на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, обављен стаж и
положен стручни испит. Кандидати су обавезни да доставе
писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву
се подноси оверена копија уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са потребном документацијом слати
на адресу: Дом здравља, Николе Тесле бб, 17510 Владичин
Хан (Правној служби). Рок за пријављивање на оглас је 8
дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља
РС, односно код НСЗ - Филијала Врање, Испостава Владичин
Хан и у публикацији „Послови“.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Саобраћај и везе
ROAMING NETWORKS D.O.O.

11000 Београд, Облаковска 51
e-mail: nadja.mirkovic@roamingnetworks.rs

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Возач камиона са кран дизалицом

Услови за пријем у радни однос

Опис посла: Управљање камионом са кран дизалицом која
превози робу од послодавца до места инсталације опреме,
утовар опреме са краном на возило према унапред попуњеном налогу, проверавање исправности возила и уређаја на
возилу, надгледање смештаја терета, предузимање мера за
истовар и утовар терета, по потреби помагање при истовару и сређивање документације о терету.
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема; обавезно радно
искуство - управљање теретним возилом са кран дизалицом,
рад са кран дизалицом најмање 2 године; положен возачки испит Б и Ц категорије; могућност доставе потврде да
кандидат није кривично гоњен, нити кривично кажњаван.
Кандидати пријаве достављају на и-мејл: nadja.mirkovic@
roamingnetworks.rs.

Пољопривреда
ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
„НЕОПЛАНТА 1884“

21000 Нови Сад, Јована Ђорђевића 4

Ловочувар
УСЛОВИ: завршено најмање средње образовање, у току
школовања положен предмет из области ловства, положен
стручни испит и поседовање лиценце за обављање послова
ловочуварске службе, у складу са чланом 10 и чланом 15
став 1 тачка 3 Закона о дивљачи и ловству, возачка дозвола Б категорије. Запослени мора да испуњава услове за
држање и ношење службеног оружја и издавање оружног
листа за службено оружје које носи на радном месту, у складу са законом којим се уређује ловство и законом којим се
уређује оружје и милиција. Врста послова који се обављају
на радном месту је: послови ловочувара из чланова 55, 56,
57, и 58 Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник
РС“, бр. 18/2010) и послови прописани подзаконским актом
из члана 56 став 4 Закона о дивљачи и ловству; послови
ловочувара прописани општим актом корисника ловишта
којим се уређује газдовање ловиштем у складу са чланом
56 став 2 Закона о дивљачи и ловству; послови спровођења
и контроле придржавања забрана у лову из члана 76 Закона о дивљачи и ловству; свакодневни рад на обављању
послова гајења, чувања и заштите дивљачи; свакодневни
рад на уређивању, одржавању, чувању и заштити ловишта.
Лице које обавља послове ловочувара је службено лице
које врши дужност наоружано службеним оружјем, у службеној униформи, са легитимацијом службеног лица и значком ловочувара у складу са законом и подзаконским актом
из члана 56. Закона о дивљачи и ловству, као и прописима
којима се регулише оружје, муниција и службено оружје.
Јављање кандидата на контакт тел. 063/296-918 или лично
на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 30 дана.

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

Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у настави у звању асистента за
ужу научну област Органска хемија
на одређено време до 3 године

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

Национална служба
за запошљавање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ“

ПОЉОПРИВРЕДНО ХЕМИЈСКА ШКОЛА

Наставник немачког језика

Наставник прехрамбене групе предмета, за
извођење наставе у образовном профилу
месар

Остружница, Вука Караџића 11
тел. 8071-264, 8070-264
e-mail: oskaradjordje@yubc.net

са 90% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са одсуства са рада док дете не
наврши три године живота, у складу са Законом о
раду, а најдуже до 24.12.2016. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и
52/2011 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013) као и да испуњавају услове прописане чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Потребно је да кандидати имају одговарајуће образовање,
да поседују психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прилаже кандидат који буде примљен по конкурсу,
пре закључења уговора о раду ); 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); да поседује држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидати су у обавези да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење надлежног суда да лице није
под истрагом и да против лица није подигнута оптужница
(не старије од 6 месеци) и оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС - не старије од 6 месеци. У
поступку одлучивања о избору наставника, директор врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју
обавља надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве слати на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додатне
информације на телефон школе: 011/8071-264.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Сарадник у звању асистента за област
Физичка хемија
на одређено време од три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских академских студија; завршене
мастер академске студије са просечном оценом најмање 8
(осам) или магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације; неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом образовању. Остали услови
утврђени одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13)
и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова конкурса доставити Архиви Факултета, на наведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Бесплатна публикација о запошљавању

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 90
тел. 011/8721-375

са 50% радног времена на одређено време

Наставник хемијско-технолошке групе
прдмета

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник хемијско-технолошке групе
предмета
са 20% радног времена, на одређено време

Наставник математике

на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), односно
да поседују образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005 године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005 године; да испуњавају
услове из члана 8 став 4 и члана 121 став 9 наведеног закона, који предвиђају да лице из става 2 члана 8 Закона мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, као и услове у погледу степена и врсте
образовања према Правилнику о врсти и степену стручне
спреме за наставнике у средњој стручној школи; наставник,
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона; да има психичку, физичку
и здравствену 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; да је држављанин Републике Србије; 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. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију уверења о држављанству, оверен препис/фотокопију извода из
матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију доказа
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и пракси стечено у високошколској
установи, у складу са Европским системом преноса бодова,
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; оверен препис/фотокопију доказа о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, уколико кандидат није стекао образовање на српском језику. У поступку одлучивања
о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата
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које упућује на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, у року од осам дана од дана
истека рока за подношење пријава. Психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уколико је провера већ извршена, назначити у пријави када и где је извршена. Доказ из казнене
евиденције прибавља школа по службеној дужности. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду. Пријаве са потребном документацијом доставити на
адресу школе.

ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2422-178, факс: 011/2422-178

Професор струковних студија за ужу
научну област Грађевинске конструкције
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о високом образовању,
члан 63 став 2 и нормативним актима школе и завршен
грађевински факултет - конструктивни смер, научни назив
доктора техничких наука и способност за наставни рад. Уз
пријаву приложити: биографију, списак радова, радове и
оверене преписе свих диплома (факултета, магистратуре,
доктората) на адресу: Висока грађевинско-геодетска школа
струковних студија, Хајдук Станкова 2.

ГЕОЛОШКА И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
11000 Београд, Есад пашина 26
тел. 011/3098-092

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; да испуњава услове за наставника средње стручне школе за подручје рада: геологија, хидрометеорологија,
хемија, неметали и графичарство и за педагога и психолога
школе; има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа); да има држављанство РепубликеСрбије, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
и најмање 5 година рада у школи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз
пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно
радну биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем високом образовању (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
(дозволи за рад), односно лиценци (не старија од 6 месеци), доказ о испуњености услова из чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) који прибавља школа;
потврду о раду у области образовања - најмање 5 година
рада у школи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал); уверење о
држављанству Републике Србије које није старије од 6 месе-
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ци (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне
књиге рођених који није старији од 6 месеци (оригинал или
оверена фотокопија); лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима које није старије од 6 месеци (оригинал или оверена
фотокопија); уверење надлежног суда да против кандидата није покренута истрага, нити подигнута оптужница које
није старије од 30 дана (оригинал или оверена фотокопија);
остала документа која могу послужити приликом доношења
одлуке о избору. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. С обзиром да Министарство
просвете Републике Србије није организовало полагање
испита за директора школе, пријава која не буде садржала
уверење о положеном испиту за директора школе неће се
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе.
Пријаве се достављају на адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно
место доцента или ванредног професора за
ужу научну област Оплемењивање воћака
и винове лозе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће научне области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно
место доцента за ужу научну област
Технолошка микробиологија
на одређено време од 5 година

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

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
МШ „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“
11030 Београд, Страшка Пинџура 1/2
Тел/факс: 011/3546-831

Оглас објављен 07.12.2014. године у листу „Послови“, поништава се за радно место: наставник клавира, за 50% радног времена, до коначности одлуке
о избору кандидата по конкурсу, а најдуже до краја
школске 2014/2015. године.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Војводе Степе 305

Ванредни или редовни професор за ужу
научну област Управљање, менаџмент,
економика и маркетинг у железничком
саобраћају
на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област Друмски и
градски транспорт путника
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Управљање
и експлоатација путева

образовању и остали услови утврђени чланом 72 Закона о
високом образовању.
ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом
дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви Факултета, на наведену адресу, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању ванредног професора
на одређено време од 5 година, са пуним
радним временом или у звању редовног
професора на неодређено време, са пуним
радним временом, за ужу научну област
Механика флуида
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне
спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65
Закона о високом образовању и чланом 118 Статута Машинског факултета. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије диплома, списак радова и сепарате
објављених радова. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд (соба
121), у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Поред наведених услова кандидати треба да
испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о исоком
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - др. пропис,
97/08, 44/10), Статута Универзитета и Статута Саобраћајног
факултета. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15
дана. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса
(биографија, дипломе, списак радова и радове), доставити
на адресу: Саобраћајни факултет, Београд, Војводе Степе
305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Екологија,
биогеографија и заштита животне средине
на Катедри за екологију и географију животиња,
у Институту за зоологију, на одређено време од 5
година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за
коју се бира, непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона
о високом образовању и остали услови утврђени чланом 64
Закона о високом образовању.

Асистент за ужу научну област Биологија
развића животиња
на Катедри за динамику развића животиња, у
Институту за зоологију, на одређено време од 3
године

УСЛОВИ: студент докторских студија, општи успех најмање 8 или академски назив магистра наука са прихваћеном темом докторске дисертације, смисао за наставни рад,
непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о високом
Бесплатна публикација о запошљавању
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МУЗИЧКА ШКОЛА
„ДАВОРИН ЈЕНКО“

11090 Београд, Мишка Крањца 7

Оглашава радна места на одређено време, до
повратка одсутног запосленог:

Наставник клавира
4 извршиоца

Наставник солфеђа
2 извршиоца

Психолог-стручни сарадник
Наставник соло певања
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника
или стручног сарадника у музичкој школи (чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, у даљем
тексту: Закон) 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 најамање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (чл. 8 став
3 Закона); наставник, васпитач и стручни сарадник који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона.

Административни радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, матурант гимназије или
правно- биротехничка школа.
ОСТАЛО: Кандидати поред наведених услова треба да
имају: психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона,
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
кандидати достављају: доказ о одговарајућем образовању,
држављанству, извод из матичне књиге рођених и доказ о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврда са факултета, оверена фотокопија индекса, потврда о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу). Доказ о здравственој способности доставља
кандидат који је изабран, пре закључивања уговора о раду,
а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Уз пријаву кандидат доставља оверене копије докумената, не старије од
шест месеци. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у обзир.

Национална служба
за запошљавање
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ОШ „ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ“

11000 Београд, Војводе Миленка 33
тел. 011/3065-188

Наставник дефектолог олигофренолог

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета,
за рад у београдским болницама и у кућној настави
2 извршиоца

Наставник музичке културе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета,
за рад у београдским болницама и у кућној настави

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под
условима прописаним законом и ако: 1) има одговарајуће
образовање; 2) 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) има држављанство Републике Србије; 5) зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови
под 1) и 2) доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова
из тачака 1), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а
из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3) прибавља установа. Врши се претходна провера психофизичких способности кандидата посредством надлежне
службе за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.

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

Асистент за ужу научну област Хемија
хране и дијететских производа
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укупном просечном оценом најмање 8,00, студент докторских студија
или магистар наука из научне области за коју се бира и
коме је прихваћена тема докторске дисертације, смисао за
наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да
испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона
о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у
складу са Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о
ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви Факултета, Војводе
Степе 450, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Први утисак је
најважнијибудите
испред свих
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ГЊИЛАНЕ
ОШ „СВЕТИ САВА“
Паралово

Чувар школе

у Паралову, са 50% радног ангажовања, на одређено
време до 31.08.2015. године

Сервирка

у Паралову, са 50% радног ангажовања, на одређено
време до 30.06.2015. године

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице које испуњава услове прописане чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања; да кандидати
имају одговарајућу врсту стручне спреме према Правилнику
о врсти стручне спреме - завршена основна школа. Кандидати уз пријаву достављају следећа документа: оригинал
или оверен препис дипломе (као доказ о одговарајућем
образовању), извод из матичне књиге рођених, држављанство Републике Србије; потврду да нису осуђивани, потврда
да се против њих не води истрага, лекарско уверење. Поред
законом прописаних услова, за радно место сервирке неопходан је и услов да кандидат има децу у школи. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве на конкурс са неовереним документима, као и документима која су старија од шест месеци, биће одбачене као
непотпуне. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, на адресу школе: Основна школа „Свети Сава“
Паралово, 38252 Шилово.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „КОЛИБРИ“
Коретиште

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, за рад у Коретишту

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла медицинске сестре - васпитача може бити примљен кандидат који
испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања и поседује одговарајуће
образовање прописано чланом 39 став 1 тачка 1 Закона о
предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 18/2010) и чланом 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, IV степен стручне спреме. Поред наведених услова, кандидати треба да
испуњавају и следеће услове, и то: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; поседовање држављанства 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 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); оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис или оверену фотоккопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за
приправнике и друга лица која могу засновати радни однос
без положеног одговарајућег испита); доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Одлуку о
избору кандидата директор ће донети у законском року од
дана истека рока за подношење пријава. Пријаве послати
Бесплатна публикација о запошљавању

на адресу: Предшколска установа „Колибри“, Коретиште,
Општина Гњилане. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара Предшколске установе „Колибри“,
телефон: 065/533-6206.

ПОНОВЉЕНИ КОНКУРС
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Церница

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити лица која поред
општих услова за заснивање радног односа испуњавају и
следеће услове: имају високо образовање - завршен факултет за наставника, педагога или психолога; да имају лиценцу
за рад наставника, педагога или психолога; положен испит
за директора установе; најмање пет година радног стажа у
области образовања и васпитања. Рок за објављивање је 15
дана од дана објављивања. Уз захтев за заснивање радног
односа потребно је приложити следећа документа: доказ о
школској спреми (оверена фотокопија дипломе), уверење
о положеном стучном испиту (доказ о лиценци), уверење о
положеном испиту за директора школе, потврду о радном
стажу у области образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење
надлежног суда да кандидат није осуђиван и да није под
истрагом, уверење о здравственом стању. Некомплетна и
неблаговремена документација неће се узети у обзир приликом одлучивања. Пријаве са комплетном документацијом
слати на адресу: Основна школа „Бранко Радичевић“, Церница, 38251 Партеш.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
Косовска Каменица

Наставник српског језика и књижевности
за 28,75% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о врсти стрчне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, као и услове предвиђене
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 51/11, 53/13). Уз пријаву
кандидат треба да достави: доказ о одговарајућем образовању и доказ о држављанству РС. Непотпуна и неблаговремена документација се неће узимати у разматрање. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања. Заинтересовани
кандидати могу предати молбе у просторијама ОШ „Десанка
Максимовић“ у Косовској Каменици или их слати на адресу:
ОШ „Десанка Максимовић“, Цара Лазара бб, 38260 Косовска
Каменица.

Ч АЧ А К
ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“

Епископа Никифора Максимовића 14
32000 Чачак

Секретар школе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: дипломирани правник. Кандидат поред општих
услова прописаних законом треба да испуњава и следеће
услове: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 3) да има држављанство Републике
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Србије. Докази о испуњености услова из тачки 1) и 3) подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2) прибавља
установа. Уз наведене доказе потребно је доставити и извод
из матичне књиге рођених. Пријаве се достављају на адресу
установе или лично у секретаријату школе, у року од 8 дана
од објављивања конкурса у листу „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

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

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну област Српски језик са
методиком наставе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, научни степен
доктора наука из области за коју се бира, способност за
наставни рад, услови прописани чланом 64 став 7 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, Статутом Факултета и
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 основним
студијама, академском називу магистра наука и научном
степену доктора наука, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, биографију са подацима о досадашњем раду, списак објављених стручних и научних радова, као и саме радове, доказ о неосуђиваности правноснажном судском пресудом за кривична дела из члана 62 став 4
Закона о високом образовању и друге доказе о испуњености
услова по овом конкурсу. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
35000 Јагодина, Зеленгора бб

Професор биологије

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са одсуства ради посебне неге
детета

УСЛОВИ: у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 8/11 и 9/13), професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани професор биологије - мастер. Услови су
предвиђени чл. 120 ст 1 Закона о основама система образовања и васпитања: да кандидат има одговарајуће образовање у наведеном занимању; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис
дипломе или уверење о стеченој стручној спреми, уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци, извод из матичне
књиге рођених. Лекарско уверење са утврђеним психичким,
физичким и здравственим способностима за рад са учени-
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цима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Уверење да кандидат није осуђиван школа прибавља по
службеној дужности. У поступку одлучивања о избору кандидата, директор врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну проверу психофизичких способности. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступка. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, тел. 035/243-713.

КИКИНДА
ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

Банатска Топола, Вука Караџића 20
тел. 0230/67-203

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са
функције

УСЛОВИ: Кандидат треба да је професор разредне наставе или 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 или 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 положен испит из психологије и педагогије или положен стручни
испит, односно испит за лиценцу; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оверена фотокопија дипломе о
стеченој стручној спреми; лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима школа ће тражити накнадно од изабраног кандидат;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - уверење ће школа тражити по
службеној дужности. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана
од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати у затвореном омоту, са назнаком: „За конкурс“,
на горенаведену адресу школе. Ближе информације могу се
добити на број телефона: 0230/67-203.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ „ЛАНЕ“
38227 Звечан, Проте Стојана бб
тел. 028/665-188

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за васпитача или стручног сарадника, дозвола за рад и најмање
5 година радног искуства или да кандидат поседује одговарајуће високо образовање стечено на студијама првог
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степена (основне академске, односно струковне студије), на
студијама у трајању од три године или више образовање
за васпитача, дозвола за рад и најмање 10 (десет) година
радног искуства у предшколској установи на пословима васпитача и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Поред наведених, кандидат треба да испуњава и
следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву
приложити: оверену копију дипломе о стеченом образовању, оверену копију документа о положеном стручном
испиту или лиценци; доказ о радном стажу у области образовања и васпитања; уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; уверење о
надлежног суда да кандидат није осуђиван и да није под
истрагом. Доказ о испуњености услова у погледу опште
здравствене способности кандидат доставља по коначности
одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Сва документа морају бити оригинали или оверене копије. Кандидат
изабран за директора који нема положен испит за директора дужан је да положи испит у року од годину од дана
ступања на дужност. Рок за подношење пријава је 15дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Уколико је пријава предата препоручено, путем поште, дан пријема пријаве рачуна се од дана
пријема пошиљке од стране поште.

осуђен за кривично дело против достојанства личности и
морала; лекарско уверење о психичкој и здравственој способности за рад са децом; извод из матичне књиге рођених
(оверена фотокопија); уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве изборна комисија неће узимати у обзир и разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
38213 Прилужје
тел. 028/467-060

Професор француског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, за 6 часова недељно

ОСНОВНА ШКОЛА
„НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у наведеном занимању,
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, оверена диплома
о завршеном факултету, извод из матичне књиге рођених,
држављанство (не старије од 6 месеци), фотокопију личне
карте и уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца или није
правоснажно осуђиван за кривично дело против достојанства личности и морала; да има психичку, физичку и здравствену способност. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве са потребном документацијом (оверене фотокопије), доставити поштом или лично, на адресу школе: ОШ „Вук Караџић“, 38213 Прилужје. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Васпитач

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Драгаш, Штрпце

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за васпитача: високо образовање стечено на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три
године, више образовање, основне академске студије; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доказ се подноси пре закључивања уговора о раду); да није осуђиван за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа); држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију уверења или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању и уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана. Пријаве слати на адресу: ОШ „Небојша Јерковић“, Драгаш - Гора, 38236 Штрпце.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
Млике, Драгаш

Директор
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити лица која испуњавају
законом прописане услове за директора школе. Уз пријаву
је потребно доставити следећа документа: оверен препис
дипломе о завршеном факултету, лиценцу или доказ о положеном стручном испиту за наставника, потврду да кандидат
има најмање пет година радног стажа у области образовања
и васпитања; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеца или да није
Бесплатна публикација о запошљавању

34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

Наставник у звању доцента или ванредног
професора за ужу научну област Римско
право
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.

Наставник у звању доцента или ванредног
професора за ужу Међународноправну
научну област
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.
ОСТАЛО: Други општи и посебни услови прописани чланом
62 ст. 4 Закона о високом образовању, Статутом и другим
актима Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати на горенаведену
адресу Факултета. Рок за пријаву је 15 дана.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

25.03.2015. | Број 614 |
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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

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

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар правних
наука или VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник; са условима из чл. 72 Закона о високом образовању
и чл. 127 Статута Правног факултета у Крагујевцу. Други
општи и посебни услови прописани чланом 62 ст. 4 Закона
о високом образовању, Статутом и другим актима Правног
факултета у Крагујевцу. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса слати на горенаведену адресу Факултета.
Рок за пријаву је 8 дана.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

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

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

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

Наставник у звању ванредног професора
за ужу научну област Фармакологија и
токсикологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен факултет
из медицинских или природних наука, докторат из научне
области за коју се бира.

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

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Фармацеутска технологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске
студије или магистар фармацеутских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област
Интерна медицина
на одређено време 1 година
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УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације.

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације.

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

УСЛОВИ: завршен фармацеуски факултет са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске
студије или магистар фармацеутских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на
конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама, фотокопију оверених диплома, списак
стручних и научних публикација и по један примерак тих
публикација. Сву конкурсну документацију, као доказе о
испуњености услова конкурса, обавезно доставити и у електронској форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву је
15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34 000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Ванредни професор за ужу научну област
Физичка хемија

у Институту за хемију, на одређено време 5 година,
за 50% радног времена

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.

Ванредни професор за ужу научну област
Алгебра и логика
у Институту за математику и информатику, на
одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
математичких 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, СтаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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тутом Факултета и Правилником о систематизацији послова
и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу, поред општих услова
треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом и
наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова
за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање
до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису 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.

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидат мора да
испуњава и следеће услове: да има психичку, физичку и
здравствену способност; 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. Уз пријаву кандидати су
дужни да доставе: доказ о завршеној основној школи - оверену копију сведочанства о завршеној основној школи или
уверења о завршеном основном образовању и васпитању,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених.
Пријаве слати на наведену адресу.

К РА Љ Е В О
МАШИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„14. ОКТОБАР“

ЛОЗНИЦ А
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „СВЕТИ САВА“

КРУШЕВАЦ
ОШ „СВЕТИ САВА“

37208 Читлук, Ратка Пешића 113
тел. 037/692-695

Помоћни радник - спемачица

на одређено време до повратка одсутног запосленог

36000 Краљево, Индустријска 21
тел. 036/312-433

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

Директор

Оглас објављен 11.03.2015. године у публикацији
„Послови“ исправља се за радно место: 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 одсутног запосленог са функције директора школе, односно до престанка дужности директора школе и исправно треба да гласи:

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба
да испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо
образовање прописано чланом 8, став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника стручне школе у подручју рада машинство
и обрада метала, за педагога или психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доказ се доставља пре закључења уговора о раду);
да има држављанство Републике Србије; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије, оверену копију дипломе
о стеченом образовању, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду
о радном искуству; потврду надлежног суда да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора
школе, доказе о поседовању организационих способности
(факултативно). Рок за подношење пријава на конкурс је 15
од дана објављивања на огласној табли Националне службе
за запошљавање и у утврђеном јавном гласилу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве се подносе поштом или лично, у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на конкурс“, на адресу: Машинска техничка школа „14. октобар“, Индустријска 21, 36000
Краљево. Кандидати ће бити обавештени о резултатима
конкурса у року од 15 дана од дана достављања сагласности министра просвете, науке и технолошког развоја.
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник математике

са укупном нормом од 93% радног времена, и то: са
44% радног времена у редовној настави до повратка
запосленог са функције директора школе и 49%
радног времена у настави основног образовања
одраслих, док траје настава у образовању одраслих,
а најдуже до 30.06.2015. године.

У осталом делу оглас остаје непромењен.

НИШ
ОШ „ЦАР КОНСТАНТИН“

18000 Ниш, Великотрновска 4

Наставник француског језика

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

УСЛОВИ: испуњеност услова из члана 8 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 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 (лекарско уверење, не старије од 6 месеци, доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду); 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 (доказ
прибавља школа); знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе/уверења о стеченом образовању; уверење
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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 и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу); уверење о држављанству РС
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија);
доказ о знању језика (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику); извод из матичне
књиге рођених, односно венчаних за удате (оригинал или
оверена фотокопија). У поступку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну психолошку процену способности у року од
8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са свим доказима о испуњености услова конкурса слати на горенаведену
адресу. Непотпуне, неблаговремене и неисправне пријаве
неће бити разматране.

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Математика, за предмете: Математичка
статистика (на Департману за математику),
Математичка статистика (на Департману
за рачунарске науке), Пословна статистика
(на Департману за географију)
на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну
област Математика, за предмете: Теорија
бројева и полинома (на Департману за
математику); Математичка анализа 4 (на
Департману за математику), Математика
1 (на Департману за физику), Математика
(на Департману за хемију)
на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну
област Математика, за предмете: Увод у
алгебарске структуре (на Департману за
математику), Математичка анализа 3 (на
Департману за математику), Математика 2
(на Департману за физику), Математика 3
(на Департману за физику)
на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну
област Математика, за предмете: Увод у
теорију вероватноћа (на Департману за
математику), Вероватноћа (на Департману
за рачунарске науке), Пословна
математика (на Департману за географију),
Вероватноћа и статистика у биологији (на
Департману за биологију и екологију)
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: студент мастер академских студија из математике;
да је студије I степена завршио просечном оценом најмање
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8. Кандидати подносе: пријаву, биографију, диплому о завршеним основним студијама и потврду о статусу студента
мастер студија. Рок за пријаву на конкурс: 15 дана.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
18000 Ниш, Првомајска 6
тел. 018/523-543

Наставник предмета: Цртање и сликање
(80% радног времена) и Теорија форме
(10% радног времена)
на одређено време до повратка запосленог са
функције

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013), на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова и Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003,
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008,
5/2011, 8/2011, 9/2013 и 6/2014) и то: дипломирани сликар;
академски сликар - ликовни педагог; дипломирани сликар
- професор ликовне културе; дипломирани сликар зидног
сликарства; лице са завршеним факултетом ликовних уметности - сликарски одсек; лице са завршеним факултетом
примењених уметности - одсек или катедра за примењено сликарство, сликарство или зидно сликарство; мастер
ликовни уметник и мастер примењени уметник (завршене
основне академске и мастер студије на студијском програму,
односно модулу сликарство, примењено сликарство, зидно
сликарство, класично сликарство, конзервација и рестаурација, односно конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру); психичка, физичка и здравствена
способност за рад са ученицима (доказ доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду); 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); држављанство Републике Србије. Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, извод из матичне књиге венчаних. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник грађанског васпитања са 40%
радног времена, стручни сарадник психолог са 40% радног времена и стручни
сарадник - библиотекар са 20% радног
времена
на одређено време до повратка наставника и
стручног сарадника - психолога са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013), на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у
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трајању од најмање 4 године, а у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005,
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011,
9/2013 и 6/2014) и то: 1) за послове стручног сарадника
- психолога: дипломирани психолог; дипломирани школски психолог-педагог; дипломирани психолог, смер школско-клинички; професор психологије; мастер психолог
(најмање 30 ЕСПБ из развојно - педагошких предмета); 2)
за послове наставника грађанског васпитања: лице које
испуњава услове за наставника; лице које испуњава услове
за стручног сарадника стручне школе - школског педагога
или школског психолога, односно андрагога; дипломирани
етнолог; етнолог-антрополог; професор одбране и заштите. Наведена лица могу да изводе наставу ако су похађала
један или више од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/тимски рад;
Ни црно ни бело; Умеће одрастања; Умеће комуникације;
Активна настава/учење; Едукација за ненасиље; Речи су
прозори или зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље;
Култура критичког мишљења; Буквар дечјих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање
деце; Здраво да сте или специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској
установи; 3) за послове библиотекара: професор језика и
књижевности, односно књижевности и језика-смер за библиотекарство; дипломирани библиотекар-информатичар;
професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност и теорију књижевности; лице које испуњава услове за наставника стручне школе, односно стручног сарадника-школског педагога или школског психолога; професор
народне одбране; професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност; професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и књижевност;
дипломирани компаративиста и библиотекар; мастер библиотекар - информатичар; мастер филолог (главни предмет, односно профил: библиотекарство и информатика);
мастер професор језика и књижевности (главни предмет,
односно профил: библиотекарство и информатика); психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима
(доказ доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); 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); држављанство
Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, извод
из матичне књиге венчаних. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

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

Наставник операција и мерења у месарству
са 15% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, односно
до повратка запосленог изабраног на функцију
директора школе на период од 4 године у првом
изборном мандату

УСЛОВИ: Кандидати морају 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.
Бесплатна публикација о запошљавању

године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, као и одговарајућем
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у средњим стручним
школама, и то: дипломирани инжењер технолог, одсек
органско - технолошки, група: биотехнолошка; дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и
биохемијско инжењерство, или биохемијско инжењерство
и биотехнологија; дипломирани инжењер технолог, одсек
прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна или микробиолошки процеси; дипломирани инжењер
технологије, сви одсеци или смерови осим текстилног;
дипломирани инжењер технологије исхране; дипломирани
инжењер технологије врења; дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;
дипломирани инжењер прехрамбене технологије; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења; дипломирани инжењер пољопривреде за
технологију ратарских производа; дипломирани инжењер
пољопривреде за технологију сточних производа; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних
производа; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; мастер инжењер технологије,
претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија,
Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;
мастер инжењер технологије, претходно завршене основне
академске студије на одсеку Прехрамбена технологија; мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне
академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на
модулима: Технологија анималних производа; Технологија
конзервисања и врења; Технологија ратарских производа
или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи
хране.

Наставник објеката и опреме у месарству

са 9,71% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, односно
до повратка запосленог изабраног на функцију
директора школе на период од 4 године у првом
изборном мандату

УСЛОВИ: Кандидати морају 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 по пропису коју је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, као и одговарајућем Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим стручним школама и
то: дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група биотехнолошка; дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер конзервна
храна; дипломирани инжењер технологије, смерови конзервна храна; дипломирани инжењер технологије исхране;
дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; дипломирани инжењер технологије, смер
биохемијско и прехрамбено инжењерство; дипломирани
инжењер прехрамбене технологије; дипломирани инжењер
технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа; дипломирани инжењер пољопривреде
за технологију сточних производа; дипломирани инжењер
пољопривреде за технологију анималних производа; мастер инжењер технологије, претходно завршене основне
академске студије на одсеку Прехрамбена технологија; мас25.03.2015. | Број 614 |
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тер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне
академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на
модулима: Технологија анималних производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

Наставник здравствене безбедности хране
са 14,57% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, односно
до повратка запосленог изабраног на функцију
директора школе на период од 4 године у првом
изборном мандату

УСЛОВИ: Кандидати морају 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 по пропису коју је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године као и одговарајућем Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим стручним школама и
то: дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група биотехнолошка; дипломирани инжењер
технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско
и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско
инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија; дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено
инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси; дипломирани инжењер технологије, смерови:
конзервна храна, угљенохидратне хране или микробиолошки процеси; дипломирани инжењер технологије исхране;
дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница; дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; дипломирани инжењер
прехрамбене технологије биљних производа; дипломирани
инжењер технологије врења; дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;
дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; дипломирани
инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;
дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа; дипломирани инжењер пољопривреде
за технологију биљних производа; мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на
студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена
технологија на модулима: Технологија анималних производа, Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом
у производњи хране.

Наставник технолошких операција

са 35% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, односно
до повратка запосленог изабраног на функцију
директора школе на период од 4 године у првом
изборном мандату

УСЛОВИ: Кандидати морају 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 по пропису коју је уређивао високо образо-
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вање до 10. септембра 2005. године, као и одговарајућем
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим стручним школама и то: дипломирани инжењер технолог, одсек
органско - технолошки, група: биотехнолошка; дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и
биохемијско инжењерство, или биохемијско инжењерство
и биотехнологија; дипломирани инжењер технолог, одсек
прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна или микробиолошки процеси; дипломирани инжењер
технологије, сви одсеци или смерови осим текстилног;
дипломирани инжењер технологије исхране; дипломирани
инжењер технологије врења; дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;
дипломирани инжењер прехрамбене технологије; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења; дипломирани инжењер пољопривреде за
технологију ратарских производа; дипломирани инжењер
пољопривреде за технологију сточних производа; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних
производа; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; мастер инжењер технологије,
претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија,
Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;
мастер инжењер технологије, претходно завршене основне
академске студије на одсеку Прехрамбена технологија; мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне
академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на
модулима: Технологија анималних производа; Технологија
конзервисања и врења; Технологија ратарских производа
или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи
хране.

Наставник изборне технологије

са 15% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, односно
до повратка запосленог изабраног на функцију
директора школе на период од 4 године у првом
изборном мандату

УСЛОВИ: Кандидати морају 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 по пропису коју је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, као и одговарајућем Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у средњим стручним школама и то:
дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка; дипломирани инжењер технолог,
одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство
или биохемијско инжењерство и биотехнологија; дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство,
смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна
храна или микробиолошки процеси; дипломирани инжењер
технологије, смерови: угљенохидратне хране, конзервна
храна или микробиолошки процеси; дипломирани инжењер
технологије исхране; дипломирани инжењер технологије,
смер биохемијско и прехрамбено инжењерство; дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;
дипломирани инжењер прехрамбене технологије; дипломирани инжењер технологије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа; дипломирани инжењер
пољопривреде за технологију конзервирања и врења;
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дипломирани инжењер пољопривреде за технологију
ратарских производа; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа. мастер инжењер
технологије, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство,
Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; мастер инжењер технологије, претходно
завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија; мастер инжењер пољопривреде, претходно
завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и
врења; Технологија ратарских производа или Управљање
безбедношћу и квалитетом у производњи хране; дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство,
смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси;
дипломирани инжењер технологије врења.

Наставник контроле квалитета у
прехрамбеној индустрији

са 13,71% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, односно
до повратка запосленог изабраног на функцију
директора школе на период од 4 године у првом
изборном мандату

УСЛОВИ: Кандидати морају 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 по пропису коју је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, као и одговарајућем Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим стручним школама
и то: дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група биотехнолошка; дипломирани инжењер
технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско
и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско
инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија; дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено
инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси; дипломирани инжењер технологије, смерови:
конзервна храна, угљенохидратне хране или микробиолошки процеси; дипломирани инжењер технологије исхране;
дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница; дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; дипломирани инжењер
прехрамбене технологије биљних производа; дипломирани
инжењер технологије врења; дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;
дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; дипломирани
инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;
дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа; дипломирани инжењер пољопривреде
за технологију биљних производа; мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на
студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена
технологија на модулима: Технологија анималних производа, Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом
у производњи хране.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: 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 Европским системом преноса бодова. Програм стицања образовања из члана 8 став
4 наведеног Закона реализује високошколска установа у
оквиру акредитованог студијског програма или као програм
образовања током читавог живота, у складу са прописима
којима се уређује високо образовање. У складу са чланом
121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да има образовање из
члана 8 став 4 наведеног Закона; да су држављани Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (ово уверење
прибавља установа по службеној дужности од надлежне
полицијске управе); да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доказ о испуњености овог услова установи доставља изабрани кандидат,
пре закључења о уговора о раду); да знају језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву се прилаже следећа документација: радна биографија; оригинал или оверена копија извода из матичне књиге рођених,
односно венчаних; оригинал или оверена копија уверења
о држављанству Републике Србије; оригинал или оверена
копија дипломе о стеченом образовању; доказ да кандидат има или да се сматра да има образовање из члана 8
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања.
Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве предати непосредно школи или слати путем
поште на горенаведену адресу. Одлука о избору кандидата
биће донета у складу са чланом 130 став 3-5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013).

НОВИ ПА ЗАР
УГОСТИТЕЉСКО - ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар, Расима Халиловића бб

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама. У радни однос
може бити примљено лице под условима прописаним законом, и то: да испуњава услове прописане чланом 8 и чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс доставити следећу документацију:
доказ о стручној спреми (диплому), извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, радну књижицу, доказ
о познавању језика на ком се обавља образовно-васпитни
рад, доказ о потребном образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова или уверење
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу.
Лекарско уверење ће доставити кандидат по чијој пријави буде позитивно решено. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати. Документа слати или донети
лично на адресу: Угоститељско-туристичка школа, Расима
Халиловића бб, 36300 Нови Пазар.
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ОШ „БРАТСТВО“

36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50

Наставник немачког језика

са 20% норме, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета

Наставник географије

са 15% норме, на одређено време до краја школске
године

Психолог

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

УСЛОВИ: да кандидати имају образовање у складу са чланом
8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидат мора да
испуњава услове за пријем у радни однос у складу са чланом 120 Закона о основама система ообразовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс потребно је поднети следећа
документа: доказ о поседовању одговарајућег образовања,
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова; уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених.
Доказ о знању језика на коме 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 одговарајуће високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ
да лице има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Документа (у оригиналу или
оверене копије) доставити на адресу: Основна школа „Братство“, Гојка Бачанина 50, 36300 Нови Пазар.

бр.11/2012). Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе одговарајућег образовања, уверење о образовању 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 ЕСПБ, уверење о држављанству, краћу биографију и друге доказе у смислу чл. 120 и
чл. 122 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Пријаве
слати на адресу школе. Конкурс остаје отворен 8 дана од
дана објављивања. Пријаве са непотпуном документацијом
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

366300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб
тел. 020/338-420

Наставник у звање доцента
на период од пет година

УСЛОВИ: Услови конкурса за кандидате предвиђени су
одредбама Закона о високом образовању, Статутом и Правилником о избору у звање на Универзитету у Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију,
оверене фотокопије диплома о завршеним основним, мастер/магистарским и докторским студијама, оверену фотокопију претходног избора у звање, списак објављених радова
и радове, уџбеничку литературу и сл. Пријаве се подносе
Правној служби Универзитета, Димитрија Туцовића бб,
Нови Пазар, у року од 10 дана од дана објављивања конкурса. Образац захтева за пријаву на конкурс за избор у звање
и заснивање радног односа може се преузети на официјелном сајту Универзитета у Новом Пазару - www.uninp.edu.rs.
Непотписане, неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
разматрати. Додатне информације на тел. 020/338-420,
Правна служба.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
36320 Тутин, Кулина бана 5
тел. 020/811-180

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, за рад у издвојеном одељењу
у Црнишу

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка раднице која
одсуствује по основу посебне неге детета, за рад у
издвојеном одељењу у Бовњу

Професор информатике

са 40% норме (осам часова недељно), на одређено
време до повратка раднице са породиљског
одсуства, за рад у у Тутину

УСЛОВИ: високо образовање у смислу чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), с називом стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“,
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НОВИ СА Д
ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Оглас објављен 11.03.2015. године у публикацији
„Послови“ исправља се за радно место: ванредни професор за ужу научну област Репродукција
животиња, тако што се у условима, поред: „доктор
пољопривредних наука“ додаје и „доктор ветеринарских наука“.

ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“

21212 Степановићево, Војводе Путника 6

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
је држављанин РС; да има одговарајуће 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, на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године за наставника те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога; да има дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора установе; да има лиценцу за
наставника, психолога или педагога; да поседује стручне
и организационе способности; најмање пет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
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. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту(лиценцу), потврду о
радном искуству са подацима о пословима и задацима које
је обављао, потврду о радном односу у школи, односно о
оствареном радном стажу у образовању, прилоге којима
доказује своје стручне, организационе и друге квалитете,
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, уверење о некажњавању.
Документа не могу бити старија од 6 месеци. Подносе се
или у оригиналу или оверене фотокопије. Доказ о положеном испиту за директора школе се не прилаже, јер Министарство просвете није донело подзаконски акт о полагању
испита за директора школе. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности подноси се пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се на адресу: ОШ „Алекса Шантић“ Степановићево, Војводе Путника
6 или лично у секретаријату школе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити путем телефона: 021/717-055.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ“

21410 Футог, Раде Кончара 2
тел. 021/2992-268
e-mail: osmiroslavantic@neobee.net

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен извршилац под условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11 и 55/13) и ако: 1. има одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 11 /2012);
2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
4. има држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ
из тачке 3 прибавља школа. Конкурс остаје отворен 8 дана
од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса достављају се на адресу: Основна школа
„Мирослав Антић“, 21410 Футог, Раде Кончара 2, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР“

21428 Плавна, Маршала Тита 48

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Завршене мастер студије, односно основне студије
у трајању од најмање 4 године према чалну 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања - кандидат
треба да достави оверен препис дипломе односно оверено
уверење о завршеним студијама; држављанство Републике Србије; доказ да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела прописана одредбом члана 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; кандидат подноси својеручно потписану изјаву
о неосуђиваности, а установа по службеној дужности за
изабраног кандидата прибавља поменути доказ, односно
уверење да исти није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела прописана одредбом члана 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; радни стаж у трајању од најмање пет година у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања - кандидат подноси потврду од стране послодавца;
дозволу за рад, односно лиценцу - кандидат подноси оверен
препис лиценце; положени испит за директора - кандидат
који нема положен испит дужан је да исти положи у року од
годину дана од дана ступања на дужност; лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; познавање језика на коме се ост-

Посао се не чека,
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варује образовно-васпитни рад; кратку биографију. Пријаве
слати на адресу: Основна школа „Иво Лола Рибар“ Плавна,
Маршала Тита 48, 21428 Плавна, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Контакт телефон: 021/2078-245.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„АНЂЕО ЧУВАР“

21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7
тел. 021/451-541

Васпитач у предшколској установи
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VI/1, VI/2, VII/1 степен стручне спреме у занимању
васпитач. Предност при запошљавању имаће кандидати
који поседују лиценцу за рад са децом предшколског узраста и који познају енглески и руски језик. Конкурс је отворен до 31.03.2015. године. Пријаве на каонкурс са радном
биографијом слати на и-мејл адресу: aleksandar.roganovic@
andjeocuvar.com или поштом на адресу: ПУ „Анђео чувар“,
Камењар 3 бр.7, 21000 Нови Сад. Примљену документацију
не враћамо.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Наставник у звање доцента за ужу област
Моторна возила
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 или ванредног
професора за ужу област Примењене
рачунарске науке и информатика
2 извршиоца

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.
ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у
радни однос (навести прецизан назив уже области и датум
објављивања конкурса) и доказе о испуњености услова
конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и
додатка дипломи, оригинални доказ о држављанству, оригинални извод из матичне књиге рођених, уверење из суда
да против кандидата није донето решење о спровођењу
истраге, није подигнута оптужница или поднет оптужни
предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по
службеној дужности, 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
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Расписује се конкурс за избор у звање
и на радно место
за следеће уже научне области:

1. Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Оториноларингологија

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС

радно време краће од пуног (15 сати)

2. Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Гинекологија и опстетриција
радно време краће од пуног (15 сати)

3. Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област Интерна
медицина (Нефрологија)
радно време краће од пуног (15 сати)

4. Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Стоматологија (Орална хирургија)
радно време краће од пуног (39 сати)
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5. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Физикална медицина и рехабилитација

16. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Педијатрија
(Неонатологија)

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

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

6. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Општа
медицина

17. Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Инфективне болести

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

7. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хирургија
са анестезиологијом (Грудна хирургија)
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)

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

9. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хирургија
са анестезиологијом (Ортопедија)
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)

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

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

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

2 извршиоца

13. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Специјална едукација и рехабилитација
(Психологија)
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати)

14. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Општеобразовна и
општемедицинска

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању

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

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

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

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

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

21. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (Анестезиологија)

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

22. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Психијатрија са
медицинском психологијом

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

23. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Стоматологија
(Пародонтологија)
на одређено време 5 година, пуно радно време
(40 сати)

24. Наставник за ужу научну област
Општеобразовна и општемедицинска
(Страни језик - енглески)

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

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

26. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (Онколошка хирургија)
на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (15 сати)

27. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (Васкуларна хирургија)
на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (15 сати)
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28. Сарадник за избор у звање асистента за
ужу научну област Неурологија
на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (15 сати)
2 извршиоца

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

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

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

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

31. Сарадник у настави за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(Абдоминална хирургија)

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

32. Сарадник у настави за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(Кардиохирургија)

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

33. Сарадник у настави за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(Пластична хирургија)

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

34. Сарадник у настави за ужу научну
област Медицина рада

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

35. Сарадник у настави за ужу научну
област Интерна медицина (Хематологија)
на одређено време 1 година, радно време краће од
пуног (15 сати)

УСЛОВИ 1 - 3: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора медицинских наука. Остали услови утврђени су
чланом 64 став 9 Закона о високом образовању, Статутом
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 4: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора медицинских наука - стоматологија. Остали услови
утврђени су чланом 64 став 9 Закона о високом образовању,
Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета
у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом
Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 5 - 12: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора медицинских наука. Остали услови утврђени су
чланом 64 став 7 Закона о високом образовању, Статутом
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим усло-
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вима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 13: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из области психологије. Остали услови утврђени
су чланом 64 став 7 Закона о високом образовању, Статутом
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 14 - 22: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора медицинских наука. Остали услови утврђени су
чланом 64 став 5 Закона о високом образовању, Статутом
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 23: VIII степен стручне спреме, научни степен
доктора медицинских наука - стоматологија. Остали услови утврђени су чланом 64 став 5 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о
ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом
Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 24: завршен филозофски факултет - одсек за
енглески језик, VII степен стручне спреме, односно високо
образовање I степана, објављени стручни радови у одговарајућој области и способност за наставни рад.
УСЛОВИ 25 - 30 : VII/1 стручне спреме, завршен медицински факултет, студент докторских студија који је претходне
нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад или магистар
наука из научне области за коју се бира, коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови утврђени су
чланом 72 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у
Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом
Саду.
УСЛОВИ 31 - 35: кандидат са завршеним интегрисаним академским студијама медицине, који је интегрисане академске
студије завршио са просечном оценом најмање 8. Остали
услови утврђени су чланом 71 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима
у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског
факултета у Новом Саду.
ПОСЕБАН УСЛОВ: Кандидати који конкуришу за клиничке
наставне предмете подносе доказ да су у радном односу у
здравственој установи која је наставна база Факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе о
испуњености услова из конкурса - оверене копије диплома,
за клиничке предмете доказ о радном односу у здравственој установи која је наставна база Медицинског факултета,
списак радова и публикација (у два примерка), оригинале
или фотокопије радова и публикација, доказе о њиховом
објављивању. Доказ о некажњавању и доказе о педагошНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности
прибавиће Медицински факултет службеним путем. Пријаве са документацијом подносе се Писарници Медицинског
факултета у Новом Саду, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, са
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА - ФУТОГ
21410 Футог, Царице Милице 2
тел. 021/895-096

Стручни сарадник за правно-економске
послове
на одређено време до повратка запослене

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани
правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, дипломирани
економиста - мастер или дипломирани економиста који је
стекао високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године. Радно искуство: најмање 2 године.

Наставник ветеринарске групе предмета

на одређено време ради замене одсутног запосленог,
а најдуже до 31. августа 2015. године

Референт за финансијске послове благајник
на одређено време до повратка раднице

Наставник математике

на мађарском наставном језику, на одређено време,
а најдуже до 31. августа 2015. године, са 45% норме
часова

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“
Сердара Јанка Вукотића 7, 26000 Панчево
тел. 013/231-5965
e-mail: isekulic@panet.rs

Професор енглеског језика и књижевности
са 51% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати за сва радна места треба да испуњавају
услове предвиђене чл. 8 и чл.120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013), као и да имају одговарајуће образовање
предвиђено Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 1/2012 и 15/2013). Као
доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да уз
пријаву на конкурс доставе: оверену копију дипломе о стеченом степену и врсти образовања, доказ да поседују образовање предвиђено чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Кандидати који уђу у ужи биће
упућени на проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, у надлежну службу за запошљавање.
Изабрани кандидат дужан је да пре ступања на рад достави
лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Доказ о испуњености услова из
чл. 120 ст 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (потврда о некажњавању) - прибавиће школа.
Пријаве доставити на адресу: ОШ „Исидора Секулић“, 26000
Панчево, Улица Сердара Јанка Вукотића 7.

Наставник енглеског језика

на одређено време, а најдуже до 31. августа 2015.
године

Наставник ратарско-повртарске групе
предмета

на мађарском наставном језику, на одређено време,
а најдуже до 31. августа 2015. године

Наставник филозофије

на одређено време, а најдуже до 31. августа 2015.
године, са 40% норме часова

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање
радног односа треба да испуњавају и посебне услове прописане одредбама члана 120 до 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 55/13)
и Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 9/2013).
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију). За радна места на којима се настава изводи
на мађарском наставном језику, кандидат је дужан да достави доказ о знању мађарског језика. 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. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања.
Бесплатна публикација о запошљавању

Школа је знање,
посао је занат
25.03.2015. | Број 614 |
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ПУ „КОЛИБРИ“
Ковачица

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време, са пуним радним временом

УСЛОВИ: 1) 4. степен стручне спреме, звање: медицинска
сестра-васпитач; 2) да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да има држављанство Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
а) фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (оверену); б) уверење о држављанству РС; ц) извод из матичне књиге рођених. Доказ из тачке 2) конкурса кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3)
конкурса прибавиће установа у складу са законом. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса, са назнаком: „За конкурс“, слати на адресу: Предшколска установа „Колибри“, Др Јанка Булика бб,
26210 Ковачица.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
26000 Панчево, Лава Толстоја 30
тел/факс: 013/344-998
e-mail: osdjurajaksicpa@gmail.com

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 8 став 2, чл. 59 и 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013): одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или да има високо образовање стечено 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; да има дозволу за
рад (лиценцу), односно положен стручни испит за наставника, педагога или психолога; да има обуку и положен
испит за директора установе (програм обуке за директора
школе и правилник о полагању испита за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези
да у законском року положи испит за директора); најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да је држављанин Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад - српски. Уз пријаву
кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију, диплому о стеченом образовању, уверење о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога, односно испиту за лиценцу (дозвола за рад), уверење
о положеном испиту за директора школе (пријава без доказа о положеном испиту за директора школе сматраће се
комплетном уколико су остала документа достављена уредно), потврду о раду у установи на пословима образовања и
васпитања, уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, доказ о знању српског
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језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику. Уколико се подносе фотокопије докумената, исте морају бити оверене. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способност за рад са децом и ученицима,
лекарско уверење, подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању услова достављају се на адресу: Основна
школа „Ђура Јакшић“ 26000 Панчево, Лава Толстоја 30, са
назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Информације на телефон број:
013/344-998.

ПИРОТ
ОШ „8. СЕПТЕМБАР“

18300 Пирот, Данила Киша 21

Школски психолог

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 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. Поред одговарајућег образовања, кандидат треба да има и: 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. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању и уверење о држављанству. Конкурс остаје
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
доказима слати на адресу: Основна школа „8. септембар“,
18300 Пирот, Данила Киша 21.

ПОЖ АРЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

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

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
7 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог или првог
степена за образовање васпитача, у складу са Законом о
високом образовању или шести степен стручне спреме
више школе 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.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време преко 60 дана ради замене
запосленог
2 извршиоца
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме - средња медицинска школа васпитачког смера; 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: 1) доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству или извод из матичне
књиге рођених, оригинали или оверене копије); 2) 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“, на телефон: 012/210-308.

СРЕДЊА ШКОЛА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Житни трг 4
тел. 012/663-131

Професор психологије

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу
са Законом о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013), Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 2/07, 4/07,
7/08, 11/08 и 5/11,8/11 и 9/13). Уз пријаву кандидат доставља доказ да има одговарајуће образовање (прописану
врсту и степен стручне спреме), доказ да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци). Документа
се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Лекарско
уверење подноси се непосредно пре закључења уговора
о раду, у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у листу „Послови“.
Пријаве слати на адресу: Средња школа Велико Градиште,
Житни трг 4, 12220 Велико Градиште.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ“
12370 Александровац
тел. 012/254-435

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12), као и услове прописане чл. 8 ст. 2 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/09, 52/11 и 55/13);
уверење о држављанству РС; диплома о стеченом одговарајућем образовању; лекарско уверење о психофизичкој и
Бесплатна публикација о запошљавању

здравственој способности за рад са децом прилаже кандидат који буде примљен по конкурсу пре закључења уговора
о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа накнадно.
Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Приложена документа морају бити оргинална или у овереној фотокопији,
а уверење о држављанству не сме бити старије од 6 месеци. Пријаве на конкурс са документацијом, у року од 8 дана
од дана објављивања послати на адресу: ОШ „Херој Роса
Трифуновић“, 12370 Александровац, телефон: 012/254-435.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
31330 Прибој, Пионирска 2

Књиговођа

на одређено време до завршетка припремног
предшколског програма, за радну 2014/2015. годину

Кувар

на одређено време до завршетка припремног
предшколског програма, за радну 2014/2015. годину

Спремачица

на одређено време до завршетка припременог
предшколског програма, за радну 2014/15. годину

УСЛОВИ: За књиговођу: 4. степен стручне спреме, економски смер; за кувара: завршена средња угоститељска школа за КВ раднике, смер кувар; за спремачицу: 2. степен
стручне спреме. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да
доставе: оверену фотокопију дипломе, односно уверење да
поседују одговарајуће образовање, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству Републике Србије. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља,
установа по службеној дужности. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности - лекарско уверење, изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду.

СМЕДЕРЕВО
ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Слободе 3
тел. 026/617-383

Наставник математике

са непуним радним временом - 18 сати недељно, на
одређено време до истека мировања права и обавеза
в.д. директора

УСЛОВИ: у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник - Просветни гласник“,
број 15/13); психичка, физичка и здравствена способност за
рад у установи; 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 је држављанин Републике Србије; знање српског језика;
најмање три месеца радног стажа на пословима наставника
математике. У поступку одлучивања о избору наставника,
васпитача и стручног сарадника директор ће извршити ужи
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Уз пријаву
кандидат је дужан да достави доказе о испуњавању услова конкурса: доказ о одговарајућем образовању и доказ о
држављанству Републике Србије. Доказ о поседовању пси25.03.2015. | Број 614 |
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хичке, физичке и здравствене способности (лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ
о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати у поступку
избора кандидата. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана
објављивања.

Наставник рачунарства и информатике

са непуним радним временом - 22 сата недељно, на
одређено време до истека мировања права и обавеза
в.д. директора

УСЛОВИ: У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник - Просветни гласник“,
број 15/13); психичка, физичка и здравствена способност за
рад у установи; 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 је држављанин Републике Србије; знање српског језика;
најмање три месеца радног стажа на пословима наставника
рачунарства и информатике. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника директор ће
извршити ужи избор кандидата које упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Уз пријаву кандидат је дужан да достави доказе о
испуњавању услова конкурса: доказ о одговарајућем образовању и доказ о држављанству Републике Србије. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности
(лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о
раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати
у поступку избора кандидата. Рок за пријаву на оглас је 8
дана од дана објављивања.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб
тел. 026/4761-078; 4761-699

Наставник историје

са 40% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
да имају одговарајуће образовање (доказ се подноси уз
пријаву на конкурс); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (уверење
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 (уверење се подноси уз
пријаву на конкурс). Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ТРУДИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13
тел. 026/317-490

Наставник хармонике

на одређено време ради замене преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: дипломирани музичар акордеониста или дипломирани музичар
- бајаниста; дипломирани музичар - усмерење акордеониста (бајаниста); мастер музички уметник - професионални
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статус акордеониста или хармоникаш; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; извршена психолошка процена способности за рад са
децом и ученицима, у складу са законом. 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 фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без
положеног одговарајућег испита); доказ о знању језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику,
пошто се сматра да они познају језик на којем се изводи
образовно-васпитни рад).
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од
осам дана од дана добијања резултата психолошке процене
способности кандидата за рад са децом и ученицима. Пријаве послати на адресу: Основна музичка школа „Божидар
Трудић“, 10. октобра 13, 11420 Смедеревска Паланка. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 026/317-490.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“
11300 Смедерево, Анте Протића 3
тел. 026/616-392

Наставник музичке културе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања, и то:
да поседује одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4
Закона о основама система образовања и васпитња („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, 11/2012 и 15/2013); да поседује психичку, физичку
и здравствену 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; да има држављанство
Републике Србије. Потпуном пријавом сматраће се пријава
која садржи: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, додатак дипломи или уверење издато од стране одговарајуће
високошколске установе да кандидат поседује образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно да је лице у току студија положило испите из
педагогије, психологије или уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Документа која
се прилажу морају бити у оригиналу или овереној фотокопији. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Документација се не враћа. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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СОМБОР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

зовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана.

Наставник математике

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Школска 20, 25250 Оџаци
тел. 025/5746-118, 025/5742-186

на одређено време до повратка запослене са
боловања, односно породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Просветни гласник РС“, број 8/03, 5/05,
11/08, 5/11, 8/11, 9/13 и 6/14). Кандидат мора у складу са
чланом 8 став 4 и 5 и чланом 121 став 10 Закона 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 или да је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу. Уз пријаву (у складу са чл. 120
Закона), доставити следећа документа: диплому, оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије - не старије
од шест месеци; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење о општој здравственој способности; уверење
да кандидат није под истрагом и о некажњавању; податке
о кретању у запослењу (кратка биографија), копију личне
карте. После истека рока за пријављивање, школа ће одмах,
у складу са законом, по одлуци директора упутити одређене
кандидате на проверу психофизичких способности за рад са
ученицима, у Националну службу за запошљавање у Сомбору. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

25000 Сомбор, Трг цара Лазара 9
тел. 025/22-364

Наставник историје

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, за 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012
и 15/2013); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - уверење
о здравственој способности за рад са децом прибавља се
пре закључења уговора о раду; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - прибавља школа; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати треба да доставе све доказе о испуњавању услова конкурса, у оригиналу
или овереној фотокопији: диплому о одговарајућем обраБесплатна публикација о запошљавању

22223 Кузмин, Николе Радојчића 15
тел/факс: 022/664-411

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање, односно да
је стекао одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. 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 и психолога; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да поседује дозволу за рад
(лиценцу) наставника, педагога или психолога и то за рад
у школи оне врсте и подручја рада којој припада школа;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство РС; да поседује дозволу за рад директора, односно лиценцу за директора (није услов за избор
на дужност, али јесте услов за њено обављање - кандидат
изабран за директора школе дужан је да положи испит за
директора, сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања, као и условима које
прописује министар). Изузетно, дужност директора основне
школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања - лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем за наставника те
врсте школе, дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
8 став 2 овог закона. На поновљеном конкурсу кандидати
који имају одговарајуће образовање из члана 8 ст. 2 и 3
Закона о основама система образовања и васпитања, равноправни су.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе следећу документацију: пријаву са прегледом кретања у служби и биографским подацима; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о знању језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику);
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге
рођених (трајног карактера, оригинал или оверена фотокопија); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о радном
искуству у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; уверење суда да
против кандидата није покренута истрага, нити подигнута
оптужница (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење се
доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ о нео25.03.2015. | Број 614 |
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суђиваности прибавља школа. Сматра се да је одлука о
избору директора донета дана када министар просвете да
сагласност на одлуку. Одлука о избору директора сматра се
донетом, односно сматра се да је на њу дата сагласност ако
министар просвете у року од 30 дана од дана достављања
одлуке не донесе акт којим се добија сагласност. Пријаве са
доказима о испуњености услова подносе се на адресу школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША“
22410 Пећинци, Школска 8а
тел. 022/436-146

Наставник економске групе предмета
на одређено време до повратка запослене са
функције

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 и 4 и чланом 120 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и стечен стручни назив
дипломирани економиста, на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; мастер
економиста, на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), уз претходно завршене студије
првог степена - основне академске студије у области економије, по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године.

Наставник економске групе предмета

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

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 и 4 и чланом 120 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и стечен стручни назив:
дипломирани економиста на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, мастер
економиста на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), уз претходно завршене студије
првог степена - основне академске студије у области економије, по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године.

степена - основне академске студије у области економије,
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава опште законске
услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад у
школи. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови“. Кандидати уз пријаву
(са биографијом и личним подацима) подносе следећа
документа: оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству РС (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем високом образовању; оригинал или оверену
фотокопију доказа да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; лице које је у току
студија положило испите из педагогије и психологије или је
положило стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; писмени доказ, у оригиналу или овереној фотокопији, да кандидат зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (ако одговарајуће
образовање није стечено на српском језику, кандидат доставља писмени доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе); извод
из матичне књиге рођених; радну биографију. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи радну биографију
и све доказе о испуњености услова за избор чије се прилагање захтева конкурсом. Психолошку процену способности
кандидата за рад са децом и ученицима, а који уђу у ужи
избор, вршиће надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење
да је психички, физички и здравствено способан за рад са
децом и ученицима, доставља само изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа пре доношења одлуке о избору.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са документацијом слати на адресу: Техничка школа „Миленко Веркић Неша“, 22410 Пећинци, Школска
8а (са назнаком: „За конкурс“), телефон: 022/436-146.

СУБОТИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“
24300 Бачка Топола, Дунавска 8

Секретар

Наставник историје

са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 и 4 и чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и стечен стручни назив: професор историје или дипломирани историчар или професор
историје - географије, на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; мастер историчар на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), уз претходно завршене студије првог

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да
испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена, 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. Положен стручни испит
за секретара, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, доказ да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 120 став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања, да има држављанство РС. Уз пријаву кандидат
треба да достави: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о стеченом образовању -

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, за 12 наставних часова седмично
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оригинал или оверена фотокопија дипломе. Доказ да лице
није осуђивано прибавља установа, након избора кандидата. Провера здравствене и психофизичке способности
врши се након избора кандидата. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Пријаву доставити на адресу установе.

ОШ „ЧАКИ ЛАЈОШ“

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

Наставник разредне наставе

на одређено време док запосленом мирује радни
однос

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да
испуњава следеће услове: да има одговарајућу стручну
спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013): професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ мастер; професор
разредне наставе и ликовне културе за основну школу; да
кандидат има психофизичку 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 Србије, 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. Уз
пријаву кандидати треба да доставе уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина - све у
оригиналу или овереној фотокопији. Доказ о здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална
служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања школа ће прибавити по службеној дужности од
МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву на конкурс је
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

УЖИЦЕ
ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
Бајина Башта, Вука Караџића 32
тел. 031/865-665
e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика

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

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик; мастер
филолог за немачки језик; без обзира на радно искуство.
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати
могу своје радне биографије да доставе мејлом или да се
јаве на гореназначени телефон. Лице за контакт: Радован
Гавриловић.

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

Професор струковних студија или
предавач за ужу научну област Економске
науке (наставни предмети: Агенцијско
пословање, Хотелско пословање,
Предузетништво, Пословно комуницирање
и Увод у туризам)
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научно звање доктора
наука из научне области за коју се бира, завршен економски факултет, објављени научни и стручни радови и радно
искуство у настави, на неодређено време; или VII/2 степен
стручне спреме, академско звање магистар наука из научне области за коју се бира, завршен економски факултет,
објављени научни и стручни радови и радно искуство у
настави, на одређено време до 5 година.

Предавач за ужу научну област Машинско
инжењерство
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, научно звање магистар наука из научне области за коју се бира, завршен
машински факултет - смер термотехника, објављени научни
и стручни радови и радно искуство у настави.

Професор струковних студија за ужу
научну област Грађевинско инжењерство
са 10% радног времена

Први
утисак је
најважнијибудите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научно звање доктор
наука из научне области за коју се бира, завршен грађевински факултет, објављени научни и стручни радови и радно
искуство у настави.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном
звању доктора наука, магистра наука; оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању; списак научних
и стручних радова; потврду о радном искуству у настави.
Пријаве на конкурс, биографију и списак објављених радова доставити на CD-у, урађене у MS Word-u и у штампаној
форми, на адресу школе. Услови за избор прописани су
Законом о високом обазовању, Статутом школе, Правилником о систематизацији радних места и Правилником о избору наставника и сарадника.
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УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“

Наставник страног језика за ужу научну
област Страни језик (Енглески језик)

Директор

31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

на одређено време од 4 године (реизборност)

УСЛОВИ: стечен научни назив магистра филолошких наука (енглески језик), VII/2 степен стручне спреме. Пријаве
са потпуном документацијом слати на горенаведену адресу. Кандидати поред општих услова прописаних Законом
о високом образовању, Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Учитељског факултета у
Ужицу, морају поднети доказ о неосуђиваности за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“
Владичин Хан, Џеп
тел. 017/479-130

Наставник енглеског језика

у издвојеним одељењима у Мањаку, Козници,
Мртвици и Ружићу, за 94,48% радног времена,
на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета (18 часова)

Наставник хемије

за 4 часа у издвојеном одељењу у Мањаку, са 20%
радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета, као и за 2 часа у централној школи
у Џепу, са 10% радног времена, на одређено време
до повратка раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Сагласно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012) - високо
образовање. Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања, као и услове предвиђене систематизацијом радних места. Уз пријаву приложити: оверен доказ о школској спреми (диплома), уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци, извод из матичне
књиге рођених (оверен), лице мора да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Потврду да лице није
осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца из члана 120
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања,
прибавиће школа. Напомена: Лекарско уверење подноси се
пре закључења уговора о раду, и то од стране лица које
је примљено по конкурсу. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима обавља надлежна служба за
послове запошљавања у Врању, са кандидатима који уђу у
ужи избор, а испуњавају услове конкурса, применом стандардизованих поступака, сходно члану 130 став 5 Закона.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве подносити
на адресу: Основна школа „Војвода Радомир Путник“ Џеп,
17514 Џеп. Контакт телефон: 017/479-130, 017/479-240, од
7 до 14 часова.
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17510 Владичин Хан, Ратка Павловића бб
тел. 017/473-658

УСЛОВИ: За директора установе може да буде изабрано лице
које има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена за васпитача или стручног сарадника (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године, дозволу за рад, лиценцу за васпитача
или стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи, након
стеченог одговарајућег образовања. За директора установе
може да буде изабрано лице које има стечено одговарајуће
високо образовање првог степена (основне академске студије, односно струковне студије), образовање стечено на
студијама у трајању од 3 године или више образовање за
васпитаче, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања, након
стеченог одговарајућег образовања. За директора установе може бити изабрано лице које испуњава и друге услове
одређене у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона, држављанство Републике Србије и да зна
језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. Кандидат изабран за директора установе дужан је да у року и
под условима прописаним законом или другим актом који
пропише министар просвете положи испит за директора
образовне установе. Наведени услови доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају у току рада. Уз
пријаву на конкурс кандидат за избор директора подноси
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију
доказа - лиценце за васпитача или стручног сарадника,
потврду о радном односу у предшколским установама на
пословима васпитања и образовања, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, доказ о познавању језика на ком
се остварује васпитно-образовни рад (доставља кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на језику на ком
се обавља образовно-васпитни рад), доказ да је положио
испит из српског језика по програму високошколске установе, уверење надлежног суда да се не води истрага, нити да
је подигнута оптужница, нити да је неправоснажно осуђен
за дела из надлежности основног и вишег суда (не старије
од 6 месеци). Лекарско уверење да има физичку, психичку и
здравствену способност за рад са децом доставља кандидат
који је изабран за директора, пре закључивања уговора о
раду. Уверење из казнене евиденције, из члана 120 став 1
тачка 3 ЗОСОВ, установа прибавља по службеној дужности,
пре доношења одлуке о избору директора. Директор установе бира се на период од 4 године. Мандат директора тече
од дана ступања на дужност.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаву са потребном документацијом доставити у року од
15 дана од дана објављивања у Публикацији „Послови“, на
адресу установе: ПУ „Пчелица“, 17510 Владичин Хан, Ратка
Павловића бб, са назнаком: „Пријава за избор директора не отварати“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара установе и на број телефона 017/473-658.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ВРШАЦ
ОШ „ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ“

26346 Јасеново, Маршала Тита 1
тел. 013/855-109

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, за наставника те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
је кандидат држављанин РС; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; да има дозволу за
рад - лиценцу за наставника, педагога или психолога; положен испит за директора установе; најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; да не постоје законске
сметње из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о некажњавању из
члана 120 став 1 тачка 3 Закона прибавља школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење о држављанству не старије од шест месеци; доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима - лекарско уверење подноси изабрани кандидат, ради достављања одлуке са документацијом
Покрајинском секретаријату за образовање на сагласност;
извод из матичне књиге рођених; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; потврду о радном искуству у
области образовања и васпитања; преглед кретања у служби са биографским подацима. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор директора“.

ОШ „МЛАДОСТ“

26300 Вршац, Омладински трг бб
тел. 013/830-721

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да
има одговарајуће високо образовање у складу са чланом
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003,
20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007,
1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009 ,4/2009,
9/2009 и 3/2010), односно да је: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4.
има држављанство Републике Србије.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
поред краће биографије доставе, у оригиналу или овереном препису/фотокопији, следећу документацију: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству не
старије од шест месеци и диплому или уверење о стеченој
стручној спреми. Доказ о неосуђиваности прибавља школа
службеним путем. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду.
Директор ће направити ужи избор кандидата који се упућују
у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава на
претходну проверу 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. У року од
осам дана од добијања резултата провере директор прибавља мишљење школског одбора. Директор доноси одлуку
о избору кандидата у року од 8 дана од дана добијања мишљења школског одбора. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на
конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом на горенаведену адресу.

ОШ „КОРИОЛАН ДОБАН“
26336 Куштиљ, Вршачка бб
тел/факс: 013/883-430
e-mail: kdoban@gmail.com

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005.), за наставника основне
школе; поседовање дозволе (лиценце) за рад наставника,
васпитача или стручног сарадника; обука и положен испит
за директора; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања; изузетно, кандидат може
поседовати, поред наведених услова, и најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
уколико има више образовање. Директору мирује радни
однос за време првог изборног периода на радном месту са
кога је изабран. На основу члана 120 ЗОСОВ: да кандидат
поседује 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 ЗОСОВ; држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад - румунски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о одговарајућем образовању (оверен препис или
фотокопију дипломе о стеченом образовању 7. степена),
оверен препис или фотокопију уверења/документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ
о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству), потврду о радном искуству, преглед
кретања у служби са биографским подацима (необавезно),
доказе о својим стручним и организационим способностима
(необавезно). Доказ о неосуђиваности прибавља установа,
а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
приложиће кандидат који је изабран за директора. Директор се бира на период од 4 године. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго25.03.2015. | Број 614 |
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времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве донети лично или послати поштом на горенаведену
адресу, са назнаком: „Конкурс за избор директора“.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

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

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
одговарајуће образовање: висока стучна спрема или виша
стручна спрема васпитно-образовне струке, одсек за образовање васпитача предшколских установа; 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. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да поред краће биографије доставе,
у оригиналу или овереном препису/фотокопији, следећу
документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, не старије од шест месеци и диплому или
уверење о стеченој стручној спреми; доказ о неосуђиваности 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 кандидата, а пре закључења уговора о раду. Директор врши избор
кандидата који испуњавају све услове конкурса, које у року
од 8 дана од истека рока за подношење пријава упућује на
претходну проверу 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. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на
конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом на горенаведену адресу.

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

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да кандидати имају одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да имају одговарајуће образовање
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, за наставника ове врсте школе и подручја рада
(хемија, неметали и графичарство; геологија, рударство и
металургија, личне услуге) или за педагога и психолога; 3.
да поседују лиценцу, односно положен стручни испит, обуку и положен испит за директора установе (с обзиром да
програм обуке за директора школе и Правилник о полагању
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испита за директора школе нису донети, изабрани кандидат ће бити у обавези да савлада обуку и положи испит за
директора на начин и у року који пропише министар); 4.
да имају најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 5. да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 6. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 7. да имају држављанство Републике
Србије; 8. да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Директор се бира на мандатни период од четири године и нема ограничења за поновни избор. Директору
школе мирује радни однос за време првог изборног периода
на радном месту са ког је изабран. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, оригинал или
оверену фотокопију потврде о радном искуству у трајању
од најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију,
не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику, кандидат доставља доказ од одговарајуће
високошколске установе о познавању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад; преглед кретања у служби
са биографским подацима; доказ о о физичкој, психичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
- лекарско уверење које није старије од 6 месеци; доказ да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - школа прибавља по
службеној дужности, подношењем захтева МУП-у РС ради
издавања извода из казнене евиденције. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве са конкурсном документацијом се достављају секретаријату школе или путем поште на горенаведену адресу.

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - ШАБАЦ
Војводе Путника 56, 15000 Шабац
тел. 015/344-998

Секретар школе
на одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани правник, са
или без радног искуства. Радни однос се заснива на одређено време у трајању до 1 (једне) године, са пуним радним
временом. Уз пријаву кандидати су дужни да приложе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стручном
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење да се против кандидата не води
поступак кривичне истраге, односно да није подигнута
оптужница (не старије од 30 дана) и уверење да није осуђиван. Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње тећи
првог наредног дана од дана објављивања. Пријаве доставити непосредно или путем поште на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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ОШ „ВОЈВОДА СТЕПА“

15305 Липолист, Карађорђева 1

Наставник музичке културе

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције в.д. директора
школе

УСЛОВИ: Општи услови за радно место: 1. држављанство
Републике Србије; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 4. да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Посебни услови: да кандидат поседује врсту и степен стручне спреме у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи. Испуњеност услова из тачке 2 доказује се
на основу лекарског уверења приликом заснивања радног
односа. Податке о испуњености услова из тачке 3 школа ће
прибавити од надлежног органа (МУП Србије - ОУП Шабац).
Уз пријаву поднети: уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), доказ о одговарајућој стручној спреми (оверену фотокопију дипломе или оригинал дипломе о стеченој
стручној спреми доставити на увид лично). Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се
на горенаведену адресу.

ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/304-170, 352-047

Професор музичке културе

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка радника, а најдуже до 31.08.2015. године,
у матичној школи у Шапцу

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13); да испуњава услове из члана
8 ст. 2 тачка 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стучних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС“, бр. 11/2012 и 15/2013). Докази о испуњености услова
из члана 120 тачке 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс,
доказ из тачке 2 пре закључивања уговора о раду, а доказ
из тачке 3 прибавља установа службеним путем. Уз пријаву
поднети: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
доказ о одговарајућој стручној спреми (оверену фотокопију
дипломе или оригинал дипломе о стеченој стручној спреми
- доставља се на увид, лично). Пријаве слати на адресу школе или предати лично у секретаријату школе.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Волујац, 15233 Метлић

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе, психолога или педагога (чл. 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, „Сл. гласник
РС“, бр. 55/2013), дозвола за рад (лиценца), најмање пет
година рада у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120. став 1. тачка
Бесплатна публикација о запошљавању

3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 55/2013); да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке,
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу (стручном испиту), потврду
о радном искуству у школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци, изабрани кандидат доставља накнадно, пре закључења уговора
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван за горенаведена
дела прибавља школа, пре доношења одлуке о избору.
Пријаву са потребним прилозима кандидат треба да достави у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за директора“, у року од 15 дана од дана објављивања, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у обзир.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Волујац, 15233 Метлић

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (породиљско боловање)

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
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.
Кандидати су дужни да уз пријаву доставе: оверену копију
дипломе о завршеном одговарајућем образовању, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију), уверење суда да против њих није
покренута истрага, нити је подигнута оптужница за кривична дела из надлежности суда. Уверење о здравственом
стању подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ да
кандидат није осуђиван прибавља школа по службеној дужности. Пријаве са документацијом о испуњености општих и
посебних услова конкурса и бројем телефона, доставити на
адресу школе.

ЗАЈЕЧАР
СРЕДЊА ШКОЛА
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
има држављанство Републике Србије; да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање
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4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке струковне студије)
у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“
број 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење и 97/2008),
почев од 10.09.2005. године; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима (пружити
доказ пре закључења уговора о раду); да поседује лиценцу, односно положен стручни испит и да испуњава остале
услове за наставника и стручног сарадника; да има положен
испит за директора школе (узеће се у обзир да није донет
подзаконски акт о полагању испита за директора, па ће изабрани кандидат бити у обавези у законском року да положи
испит за директора, након што министар просвете, науке и
технолошког развоја донесе одговарајући подзаконски акт);
да има најмање 5 година радног стажа у области обазовања
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 (доказ прибавља школа
пре доношења одлуке о избору); да се против кандидата
не води кривични поступак. Кандидат уз пријаву треба да
достави следећа документа: биографске податке; оверену
копију дипломе о стручној спреми; оверену копију уверења
о положеном стручном испиту (лиценцу); извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; уверење о радном стажу (са пословима и задацима које је обављао); уверење да није под истагом; програм рада директора за време
мандата; остала документа која могу послужити приликом
утврђивања предлога за именовање директора школе (кандидат доставља оверене копије и уверења не старија од
шест месеци). Рок за подношење пријава на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Одлука о избору биће донета у
законском року. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаве слати на адресу: Средња
школа „Бранислав Нушић“, Митрополита Михаила 5, 18230
Сокобања, са назнаком: „Конкурс за директора“.

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор техничких наука, способност за наставни рад, научни, односно стручни
радови објављени у научним часописима или зборницима,
са рецензијама. Услови за звање ванредног професора:
доктор техничких наука, способност за наставни рад, научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима, са рецензијама, као и више научних
радова од значаја за развој науке у ужој научној области
објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење
(пројекат, студија, патент, оригинални метод, нову сорту и
сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну област за коју се бира и више
радова саопштених на међународним или домаћим научним
скуповима.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БУЦКО“

на одређено време од једне године

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 16
тел. 018/830-249

Васпитач

на одређено време до повратка радника са
привремене спречености за рад
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
има одговарајуће образовање из чл 8 и чл. 121 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 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 РС. Кандидати су обавезни да уз пријаву и биографију приложе: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству (не старије од шест месеци). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“ ЗРЕЊАНИН
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

на период од пет година

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор наука - рачунарске науке, способност за наставни рад, који има научне,
односно стручне радове објављене у научним часописима
или зборницима, са рецензијама.

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Инжењерство заштите животне
средине
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне
нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад.

Сарадник у звање сарадника у настави
за ужу научну област Индустријско
инжењерство у експлоатацији нафте и гаса
УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је студије
првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању
услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском звању, списак објављених
научних и стручних радова, књиге и саме радове) подносе
се факултету у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу: Технички факултет „Михајло
Пупин“ Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, са назнаком: „За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

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

Наставник клавира

за обављање послова клавирског сарадника,
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
2 извршиоца

на период од пет година

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста;
дипломирани музичар - пијаниста; дипломирани музичар
- оргуљаш; дипломирани музичар - чембалиста; академски
музичар пијаниста; академски музичар оргуљаш; академски
музичар чембалиста; мастер музички уметник, професионални статус: статус клавириста, оргуљаш или чембалиста.
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Наставник енглеског језика

са 67% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства

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).
ОСТАЛО: да кандидат 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.
Кандидат уз пријаву треба да приложи следеће доказе (у
оригиналу или оверене фотокопије): диплому или уверење
о одговарајућем образовању, доказ о држављанству, извод
из матичне књиге рођених. Лице које је стекло одговарајуће
високо образовање мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Доказ да лице
није осуђивано правоснажном пресудом прибавља школа
по службеној дужности, а доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће се пре закључења уговора. Конкурс остаје отворен
8 дана од дана објављивања. Молбе са потребним документима слати на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић“,
Трг слободе 7, 23000 Зрењанин. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

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

Асистент за научну област Хемијска
технологија и хемијско инжењерство
заснивање радног односа на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати који се пријављују на оглас постребно
је да испуњавају услове прописане Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Високе техничке школе струковних
студија у Зрењанину, и то члан 26 Правилника. За детаљније информације позвати Секретаријат школе: 023/565896. Кандидати су дужни да уз пријаву приложе: биографију и оверен препис диплома, објављене радове. Пријаве
на конкурс са комплетном документацијом достављају се
писмено на адресу школе, Ђорђа Стратимировића 23, 23000
Зрењанин, са назнаком: „Пријава на конкурс“ или лично у
секретаријату. Рок за пријављивање је петнаест дана од
дана објављивања.

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23000 Зрењанин, Гимназијска 2

Наставник енглеског језика

на одређено време, са 33% радног времена

УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
15/2013), за наставни предмет Енглески језик и књижевност, наставу и друге облике образовно-васпитног рада
може да изводи: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни
Бесплатна публикација о запошљавању

предмет, односно профил Енглески језик и књижевност);
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик
и књижевност). На основу члана 132 став 6 тачка 1 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, број, 72/2009, 52/2011 и 55/2013.), који гласи: „ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана“. Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће
образовање - оверена фотокопија дипломе; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима - здравствена способност се доказује лекарским
уверењем; да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (прибавља се
по службеној дужности); да имају држављанство Републике
Србије - уверење о држављанству - оргинал или оверена
фотокопија. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
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.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања на
огласној табли Службе надлежне за запошљавање. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се неће узимати
у разматрање. Запечаћене молбе са потпуном документацијом слати на адресу: Зрењанинска гимназија, Гимназијска
2, 23000 Зрењанин.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсудне запослене
преко 60 дана, са 89% 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). Учесник конкурса поред
општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13),
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120
став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (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) Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и
55/13), посебне услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, број 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/01, 3/03,
8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и
9/13), као и посебне услове из Правилника о организацији и
систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину,
односно: да има најмање 15 година живота (општи услов);
да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
25.03.2015. | Број 614 |
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Наставник здравствене неге

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; санитарно-еколошки инжењер - специјалиста са претходно стеченим образовањем за струковну медицинску сестру; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; виша
медицинска сестра; специјалиста струковна медицинска
сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; дипломирани специјални педагог; професор педагогије; виша медицинска сестра општег
смера; виша медицинска сестра интернистичког смера;
виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар. Сва лица треба да имају претходно стечено
средње образовање у подручју рада здравство и социјална
заштита, а лице из тачака девет до дванаест треба да има
и стечено образовање на вишој медицинској школи. Услови
за пријем у радни однос: учесник конкурса поред општих
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120
став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (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), Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и
55/13), посебне услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, број 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/01, 3/03,
8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и
9/13), као и посебне услове из Правилника о организацији и
систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину,
односно: да има најмање 15 година живота (општи услов);
да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс учесници треба да доставе:
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
доказ о испуњавању услова из члана 121 став 7 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), да су стекли средње,
више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или положили испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе
(оригинал или оверена фотокопија); оригинал или оверену
фотокопију доказа да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова (уверење
одговарајуће високошколске установе или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу). Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат
није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава
са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8
дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса у
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огласним новинама „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране.
С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности, у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања, потребно је да кандидати у пријави наведу и следеће
податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или да доставе
извод из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу или предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин,
Новосадска 2. Сва потребна обавештења можете добити од
секретара школе, лично или телефоном на број 023/533270.

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

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

ЕВИДЕНЦИЈА И ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
Незапослени није остварио право на
новчану накнаду, јер је послодавац каснио са достављањем решења о престанку радног односа и није му дао потврду
о исплаћеним зарадама и доприносима, а лице има 22 године непрекидног
радног стажа. Да ли та особа може да
оствари право на здравствену заштиту
и под којим условима?
Услови за остваривање права на здравствено осигурање прописани су Законом о здравственом осигурању. Републички фонд за здравствено осигурање је надлежан за примену овог
прописа, па упућујемо да се обратите филијали
РФЗО према вашем пребивалишту ради добијања информације. Није неопходно да будете
пријављени на евиденцију незапослених код
Националне службе да бисте остварили право
на здравствену заштиту.

Недавно сам се пријавио на евиденцију незапослених и саветник за запошљавање ме је упутио на обуку за активно тражење посла. Шта тамо могу
да очекујем?
Циљ обуке за активно тражење посла је да
се повећа интензитет и успешност тражења посла и убрза процес запошљавања. Незапослени
радо похађају обуку, јер су у контакту са људима
који се носе са истим или сличним проблемом.
Размењују искуства, информације, а инструктори Националне службе им у томе помажу.
Саветујемо вас да се укључите у обуку, јер
ћете имати прилику да се боље упознате са услугама које пружа НСЗ, али и мерама активне
политике запошљавања. Научићете и како да се

Бесплатна публикација о запошљавању

на најбољи начин представите послодавцу, развијете вештине пословне комуникације, у складу са очекивањима будућег послодавца. Такође,
посаветоваће вас како да препознате изворе
информација у процесу тражења посла и направите план свог професионалног развоја. На
тај начин научићете да процените и користите
сопствене потенцијале и постанете озбиљна конкуренција на тржишту рада.
Обука вас припрема да се добро представите послодавцу, подстиче ваше самопоуздање и
припрема вас да се суочите са препрекама, али
и неуспесима који су неминовни током потраге
за послом. Уз помоћ инструктора Националне
службе добићете практичне савете како да напишете биографију, мотивационо писмо, пријаву
за посао и ускладите свој профил са потребама
фирме у коју конкуришете. Научићете да са правом мером истакнете своје предности и успехе, а
прикријете недостатке.
Тако ћете бити у стању да се што репрезентативније представите на тржишту рада и наведете послодавца, добрим изгледом и садржајем
радне биографије и читаве документације која
прати одређену апликацију (контактно, пропратно писмо, препоруке, дипломе, докази о додатном образовању и стеченим новим вештинама), да вас позове на разговор.
Кроз практичне примере и симулацију реалне ситуације бићете припремљени за сусрет
са послодавцем, на коме ћете моћи да парирате
послодавцу у давању правих одговора на некада
врло незгодна и неочекивана питања, али и да
на прави начин поставите своја. Пре свега, треба да покажете добро познавање фирме и тако
оправдате своју решеност да радите баш у њој,
као и да наступите мирно, сконцентрисано и оптимистично.
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АКТУЕЛНО Лесковац - Стручна пракса за високошколце

ДЕВЕТКОМ ДО ПРАКСЕ

Уручени уговори о обављању стручне једногодишње праксе за 22 незапослене
особе које су редовне студије завршиле са просечном оценом 9,00 и више

Г

радоначелник Лесковца Горан Цветановић уручио је
уговоре о обављању стручне праксе за 22 незапослена
лица са високом стручном спремом, у оквиру реализације конкурса из 2014. године. Ради се о високошколцима који су редовне студије завршили са просечном оценом
9,00 и више. За финансирање стручне праксе Град Лесковац
издвојио је из локалног буџета шест милиона динара, док је
Филијала Лесковац НСЗ као партнер задужена за техничку
подршку. У наредних 12 месеци млади стручњаци ће своје теоријско знање применити у пракси код 14 приватних послодаваца, у школама, судовима и јавним установама на територији
града.
У обраћању присутним послодавцима и приправницима,
градоначеник је изјавио да ће се акција издвајања средстава
из градског буџета за мере и програме запошљавања наставити и у 2015. години, те да је за те намене издвојено 11 милиона
динара.
Марија Стевановић

У Нишу уручени сертификати за вођење пословних књига

ВЕЋА КОНКУРЕНТНОСТ НА ТРЖИШТУ РАДА

У просторијама Народног универзитета у Нишу свечано су уручени сертификати полазницима обуке за вођење
пословних књига. Обуку је успешно завршило 7 особа са инвалидитетом, а 2 полазника су се запослила пре краја обуке,
коју је организовала Национална служба за запошљавање Филијала Ниш, а реализовао Народни универзитет из Ниша,
у периоду од 4. децембра до 28. фебруара.

„Сви су били редовни на часовима и успешно савладали
програм обуке, а то што су се неки већ запослили, оправдава
и саму сврху обуке“, истакла је директорка Народног универзитета у Нишу Славица Антић. Познавање рачуноводства
и вођење пословних књига су изузетно пожељна додатна
знања када су особе са инвалидитетом у питању, тако да ће
ови сертификати свакако допринети њиховој већој конкурентности на тржишту рада.
В.Крстић

ШАБАЦ Унапређење положаја Рома

ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ
У Филијали Шабац НСЗ је одржан састанак на тему економског оснаживања и запошљавања Рома у нашој земљи, који
су организовали Одбор за проучавање живота и обичаја Рома Српске академије наука и уметности и Центар за истраживање етницитета из Београда, уз подршку Канцеларије за људска и мањинска права Владе РС.
У сарадњи са шабачком филијалом НСЗ организована је фокус група, у чијем раду је поред представника ових институција и Центра за социјални рад учествовало и 11 послодаваца са подручја општине Шабац. У питању су јавна и приватна
предузећа која запошљавају раднике ромске националности и у сарадњи са НСЗ учествују у сличним програмима, те су
компетентни да дају своје мишљење о тренутном стању и запошљивости Рома, као и шансама за унапређивање њиховог
положаја на тржишту рада. То су: ЈП Паркинг Шабац, ЈКП из Шапца, Богатића, Владимираца и Коцељеве, СЗТР „Поучковић“, ДОО „Кетрин универзал“, ЛТО д.о.о. и „Аутокомерц“ Шабац.
Послодавци су коментарисали тешкоће које препознају у економској и социјалној инклузији ових етничких мањина,
истакавши да имају позитивне ставове и добра искуства са радницима ромске националности, јер након почетне флуктуације мањег броја немотивисаних, стални радници у фирми остварују задовољавајуће резултате и интегришу се у колектив. По њиховом мишљењу, за превазилажење ових проблема потребна је добра сарадња свих институција и локалне
заједнице, афирмативне мере запошљавања, субвенције за додатно образовање и запошљавање, али и већа укљученост и
интересовање самих Рома. Наиме, реч је о проблему који истичу и стручни сарадници филијале НСЗ: приликом увођења
у евиденцију незапослених само мали број Рома изјашњава се у складу са својим националним идентитетом, тако да је
тешко установити колики је њихов стварни удео у укупном броју незапослених. То доводи до бројних недоумица, а једна
од последица је и да остају ускраћени у остваривању права из домена рада и запошљавања.
На основу изнетих ставова, директор Филијале Шабац НСЗ Радивоје Мићић предложио је да се током 2015. године,
кроз програм јавних радова и сарадњу са заинтересованим ромским организацијама, реализује посебан јавни рад, који
би се односио на израду социјалних карата Рома, како би се добила права слика о њиховом друштвеном, економском и
социјалном статусу. Социјална карта би представљала полазну основу у дефинисању програма мера у јавним политикама
запошљавања и остварењу коначног циља - унапређењу положаја Рома на тржишту рада.
А.Пајтић

58

| Број 614 | 25.03.2015.

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

АКТУЕЛНО Пет обука за тржиште рада у
ужичкој филијали НСЗ

ВЕШТИНАМА
ДО ПОСЛА
ЛОЗНИЦА

У

ужичкој филијали Националне службе за
запошљавање реализовано је пет обука за
тржиште рада, у које је било
укључено 39 лица са евиденције незапослених. Обуке су
организоване на основу анализе тржишта рада у претходном периоду и утврђених
потреба послодаваца.
У Ужицу је за послове
руковаоца
грађевинским
машинама обучено 7 лица, а
организоване су и две обуке
за особе са инвалидитетом, основна информатичка
обука по ECDL стандарду и
обука за вођење пословних
књига, у које је укључено по
5 лица. У Ариљу је 14 лица

са евиденције незапослених
обучено за послове кројења
и шивења одеће, а у Пожеги
је 8 лица завршило обуку за
вођење пословних књига.
„Уз добијени сертификат подигли сте своје компетенције на тржишту рада и
знатно повећали могућности
за запошљавање. Надам се
да ће вам знања и вештине
које сте стекли током ових
обука помоћи да убрзо нађете посао“, истакла је приликом свечане доделе сертификата полазницима обуке
за руковаоце грађевинским
машинама и обуке за вођење
пословних књига, директорка ужичке филијале НСЗ Зорица Милошевић.
Б. Терзић

СРЕДЊОШКОЛЦИ У
СВЕТУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Ф

илијала Лозница НСЗ почела је едукацију ђака
завршних разреда средњих школа на тему „Правни аспект покретања бизниса“, у оквиру предмета
Предузетништво. До сада су у пројекат укључени
ученици Техничке школе и Средње школе „Свети Сава“. Обука
се изводи у просторијама филијале. Предавања се одржавају
као блок-настава, у групама од 10 ученика, а обуку спроводи
Бранко Лукић, дипломирани правник из лозничке филијале НСЗ.
Ученици се упознају са законским прописима и процедурама за оснивање радњи и предузећа, могућностима
кредитирања почетка бављења предузетништвом, кроз примере се презентује шта могу очекивати будући млади предузетници. У којој мери је младима блиско предузетничко
опредељење, показује и њихова активност на предавањима,
постављање питања и изношење сопствених искустава у разговору са предавачем.
Филијала Лозница је спремна да изађе у сусрет и другим средњим школама са своје територије и организује предавања за ученике, како би се упознали са предностима предузетништва.
З. Гачић

ВРАЊЕ Обуке за тржиште рада

ОД ШИВАЧА ДО ПИЦА-МАЈСТОРА

У Филијали Врање завршена је обука за пица-мајсторе, у коју је било укључено 5 незапослених. Извођач обуке био је
Народни универзитет Ниш, а завршни испит и додела сертификата организовани су у пицерији „Алесандро“, где је и извођена
обука. На завршној провери знања, осим теоријских питања, полазнице су и практично показале шта су научиле. На основу
комплетног утиска, резултата теоријске и практичне провере и мишљења инструктора, може се рећи да је група била изузетно хомогена и мотивисана током целе обуке.
Народни универзитет Врање је био извођач обуке за конзервирање воћа и поврћа, за 5 лица са евиденције незапослених
у Испостави Босилеград. Обука је реализована у просторијама фирме „Ана“ доо, која се бави овим пословима. Полазнице су
биле мештанке села Раичиловци, које ће ова фирма ангажовати у време обављања сезонских послова, брања, сортирања,
обраде и конзервирања воћа и поврћа.
Недавно је завршена и обука за шивење одеће, у коју је било укључено 30 незапослених са евиденције Филијале Врање
НСЗ, као и обука за вођење пословних књига, за 10 незапослених са евиденције Испоставе Сурдулица и 10 лица са евиденције
врањске филијале. С обзиром да је у питању доквалификација, основни критеријум приликом одабира кандидата било је занимање стечено кроз формално образовање, те су сви полазници обуке за вођење књига били економске струке, од IV до VII
степена стручне спреме. Извођач обе обуке био је Народни универзитет Ниш. Поред конкурсом предвиђених сертификата,
полазници су добили и сертификате Народног универзитета, који могу, како је објаснила Славица Антић, директорка НУ
Ниш, да се нострификују и преведу на језик земље у коју, евентуално, неко од полазника планира да се пресели.
Л.Вираг
Бесплатна публикација о запошљавању
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АКТУЕЛНО Перспективе привредне сарадње
Србија - Македонија

ЗА БОЉУ ЕКОНОМСКУ

САРАДЊУ

Македонија је седмо извозно тржиште
привреде Србије, посебно за прехрамбене
производе, слаткише, млечне
производе, шећер, месо, сточну храну и
грађевински материјал

С

арадња Србије и Македоније
заснива се претежно на трговинској размени, која је прошле
године премашила 644 милиона
евра. Македонија је седмо извозно тржиште привреде Србије, посебно за прехрамбене производе, слаткише, млечне
производе и шећер, месо и сточну храну и грађевински материјал. Простор за
проширење привредне сарадње Македоније и Србије постоји, што се види и
по томе што тек десетак македонских
фирми има представништва у Србији
и око 20 српских фирми у Македонији
- чуло се на недавно одржаном пословном форуму „Перспективе привредне
сарадње Србија - Македонија“, посвећеном могућностима и модалитетима за
унапређење привредне сарадње и секторско повезивање.
„Приоритети у нашој сарадњи су
боље инфраструктурно повезивање,
пре свега на саобраћајном Коридору
10, утврђивање заједничких интереса
у области енергетике, телекомуникација, пољопривреде, веће коришћење

предности које нуде споразуми о
слободној трговини“, рекао је Марко
Чадеж, председник Привредне коморе
Србије (ПКС). Он је нагласио да велике
могућности за ефикаснију привредну
сарадњу леже у успостављању виших
облика сарадње компанија, заједничкој
производњи и другим видовима кооперације у индустрији, интензивирању
регионалне сарадње, као и у реализацији заједничких пројеката, финансираних из фондова ЕУ. Председник ПКС
је најавио да ће у наредном периоду
бити разматран заједнички наступ
грађевинских фирми удружених у конзорцијуме, како би могле конкурисати
на великим међународним тендерима.
„У последњих десет година компаније из Србије инвестирале су око
80 милиона евра у македонску привреду, док македонске инвестиције у
Србији износе око два милиона евра.
Унапређењу веза наших привреда доприноси и добра сарадња привредних
комора Србије и Македоније“, указао је
Чадеж.

Јелисавета Георгијева, потпредседница и извршна директорка Стопанске коморе Македоније, указала је
на комплементарност привреда две
земље, велике могућности секторског повезивања компанија и извоз на
трећа тржишта. Истакла је опредељеност привредних комора да подрже
пословне заједнице да успоставе контакт и реализују пројекте од обостраног
интереса.
Радош Вукићевић, из Агенције
за инвестиције и промоцију извоза из
Македоније, представио је погодности
улагања у македонску привреду. Како
је истакао, макроекономска стабилност,
гиљотина прописа, либерализовано тржиште радне снаге, представљају позитиван сигнал за стране инвеститоре.
Подсетио је да је прошле године Македонија била пети најбољи реформатор
у свету, а први у региону, као и да је
порастао рејтинг ове државе у међународним финансијским институцијама.
А.Б.

У Филијали Прокупље НСЗ

СЕРТИФИКАТИ ЗА ЗАВАРИВАЧЕ

У Филијали Прокупље НСЗ свечано су
уручени сертификати за седам полазника
који су успешно завршили обуку за завариваче. Извођач обуке било је предузеће
„НС про груп“ Нови Сад, а реализована је
у фирми „Атест 09“ у Прокупљу, власника
Славољуба Величковића. Стручно оспособљавање обухватило је 350 наставних
часова, одржаних у периоду од 12. децембра прошле године до 25. фебруара, а за то
време полазници су имали плаћене трошкове превоза.
Организатор образовања одраслих
Жарко Стојановић истакао је да су полазници сада стекли знања и вештине
и овладали техникама за заваривање и
нагласио значај што активнијег тражења
посла, како би могли и да примене стечена
знања.
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АКТУЕЛНО Представљен новосадски Aкциони план за подстицање запошљавања у 2015.

ПРВА ШАНСА ПОЧЕТНИЦИМА

Субвенције за запошљавање намењене незапосленим лицима износиће до 300.000
динара. Приоритет прерађивачкој делатности и производњи у различитим
областима

Г

радоначелник Новог Сада Милош Вучевић је на конференцији за новинаре, одржаној у
Градској кући, представио Акциони план за подстицање запошљавања за 2015. годину, чија је реализација почела расписивањем првих
јавних позива за самозапошљавање и
доделу субвенција за отварање нових
радних места.
„Ове године се окрећемо пре свега
предузетницима, односно почетницима у малом бизнису. Субвенције за запошљавање намењене незапосленим
лицима ће износити највише 300.000
динара. Очекујемо да ћемо кроз ове
мере подстаћи око 50 лица да покрену
сопствени бизнис и крену у рад. Друга
мера коју ћемо предузети јесте субвенционисање привредника за отварање
нових радних места. За то смо определили 200.000 динара по радном месту
и очекујемо да ћемо на овај начин отворити нових 50 радних места у приватним привредним субјектима“, нагласио
је градоначелник Новог Сада.
Да би лица могла да конкуришу
за наведена средства неопходно је да
се налазе на евиденцији незапослених
Национале службе за запошљавањеФилијале Нови Сад. То су, пре свега,
незапослена лица која су прошла обуку
за почетнике у бизнису у организацији
Националне службе за запошљавање.
„Приоритет нам је, пре свега,
прерађивачка делатност, дакле производња у различитим областима.

Предност
приликом
одобравања средстава имају жене, млађе
особе, особе са инвалидитетом. Припремили
смо и мере којима ће
бити обухваћена лица
која су остала без посла у предузећима која
иду у стечај“, истакао је
Вучевић.
У циљу што ефикаснијег одговора на
практичне потребе и
проблеме
привреде
и пре свега стварања
повољног
пословног
амбијента у Новом
Саду, Град је формирао и три саветодавна тела: Савет за подршку малим и
средњим предузећима и предузетницима, Савет за пољопривреду и Савет
за туризам.
„Једна од битних мера је и организовање професионалне праксе за
високообразоване кадрове. Нови Сад
већ трећу годину заредом, у сарадњи
са Универзитетом у Новом Саду, свршеним студентима омогућава обављање
професионалне праксе у градским јавним и јавнокомуналним предузећима
и установама“, рекао је члан Градског
већа Новог Сада задужен за привреду
Горан Сечујски и додао да ће у поменутим предузећима праксу обављати
50 студената. Сечујски је најавио да
ће током априла бити објављен кон-

курс за приправнике, а као новину у
овој години наводи чињеницу да ће
приправнички посао бити омогућен и
свршеним средњошколцима, а не само
факултетски образованом кадру, као
што је до сада био случај.
„Омогућићемо приправнички рад
за 90 студената у трајању од 12 месеци и за 30 свршених средњошколаца
у трајању од шест месеци“, каже Сечујски. Једна од значајних мера за запошљавање у 2015. години су и јавни
радови, на којима ће бити радно ангажовано 60 људи, при чему ће предност
имати незапослени који теже долазе до
посла. У сарадњи са НСЗ биће спроведена и обука за дефицитарна занимања,
као што су кувари, месари, заваривачи
и слично.

Сремска Митровица

ДОДЕЛА ЗАХВАЛНИЦА
Друштво за афирмацију инвалида „Феникс“ доделило
је статуу „Феникс“, највише признање овог удружења, Националној служби за запошљавање - Филијали Сремска
Митровица, за дугогодишњу успешну сарадњу. Друштво је
основано 1994. године, са циљем да окупи особе са инвалидитетом и остала лица која својим ангажовањем желе да
помогну афирмацији инвалида.
Сарадња „Феникса“ и НСЗ почела је 2011. године, када
су кроз пројекте јавних радова запослили 20 особа. У 2012.
години запослили су 11 лица, а у току 2013. године, кроз
пројекат „Асистент који живот значи“, удружење је запослило девет лица са евиденције НСЗ кроз програм јавних
радова.
Председница Удружења „Феникс“ Јелица Деспот доделила је захвалнице запосленима у Филијали Сремска
Митровица - Радмили Јадрански, Биљани Јаковљевић,
Маријани Грабић, за несебичну помоћ, подршку и допринос афирмацији особа са инвалидитетом.
Н.Радмановић
Бесплатна публикација о запошљавању
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Нови Закон о запошљавању странаца корак у правом смеру

ВИШЕ РАДНИХ ДОЗВОЛА

Закон предвиђа да послодавац 30 дана раније обавести НСЗ о намери да радно
ангажује странца. Странци могу имати више радних дозвола у истом периоду, чиме
су изједначени са српским држављанима

Н

ови Закон о запошљавању странаца је корак у правом смеру,
предвиђа добијање више врста
радних дозвола за различите
типове ангажовања, детаљно уређује
начине ангажовања, у складу са трендовима европског законодавства, речено је недавно на семинару посвећеном
том закону.
Руководилац у Правном одељењу
компаније која је организатор семинара КПМГ Марија Милојевић, појаснила је под којим условима странци
могу да буду радно ангажовани у Србији. Привремени боравак може да се
одобри странцу који намерава да у Србији борави дуже од 90 дана, због рада,
запошљавања, обављања привредне
и друге професионалне делатности,
едукације, научноистраживачког рада,
практичне обуке, учествовања у размени ученика или студената.
На скупу је речено да је регулатива у тој области усклађена са трендовима европског законодавства и конвенцијама Међународне организације
рада и правилима Светске трговинске
организације.
Игор Солдатовић, из компаније
КПМГ, рекао је да нови Закон о запошљавању странаца представља корак у
правом смеру и да прецизно регулише
услове за ангажман странаца у Србији.
Како је казао, до измена закона морало је доћи, јер је ангажовање странаца
било дизајнирано према старом законском решењу, које је важило у некадашњој СФРЈ.
„Било је битно да Србија унапреди
законодавство, како би се прецизније
регулисао начин запошљавања странаца и услови које је потребно испунити,
као и изузеци, како би се заштитило
домаће тржиште рада“, рекао је Солдатовић.
На скупу је
објашњено да Закон предвиђа да
послодавац
30
дана раније обавести Националну
службу за запошљавање о својој
намери да радно
ангажује
странца.
Представници Министарства
рада рекли су да
странац може да
има више радних
дозвола у истом
периоду, чиме су
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изједначени са српским држављанима. Закон о запошљавању странаца
Скупштина Србије усвојила је крајем
новембра прошле године, а 4. децембра
је ступио на снагу.
Њиме је предвиђено да привремени боравак може да се одобри странцу
који намерава да борави у Србији дуже
од 90 дана, због рада, запошљавања,
обављања привредне или друге професионалне делатности, школовања, студирања или специјализације, научноистраживачког рада, практичне обуке,
учествовања у програмима међуна-

родне размене ученика или студената...
Национална служба за запошљавање просечно годишње донесе око
2.500 одобрења за заснивање радног
односа странаца у Србији. Закон предвиђа и изузетке, и то за оне који у Србији бораве на научном, уметничком,
културном или спортском догађају,
у организацији овлашћених органи-
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зација, државних органа или органа
територијалне аутономије и јединица
локалне самоуправе, као и пратеће организацијско и техничко особље, речено је на скупу.

Национална служба за
запошљавање просечно
годишње донесе око 2.500
одобрења за заснивање
радног односа странаца у
Србији...

Предности
Закон потпуно регулише материју
која се односи на запошљавање странаца. Утврђује више врста радних дозвола које се односе на различите начине радног ангажовања. Омогућава
запошљавање и самозапошљавање
странаца под прецизно уређеним условима и у тачно утврђеним периодима. Омогућава остваривање права на
спајање породице у одређеним случајевима. Прецизно регулише поступак издавања дозволе за рад, што доприноси убрзању и поједностављењу
процедура.
Предвиђа радне дозволе и регулише
радно-правни статус оних странаца
који се привремено упућују из својих
централа у организациони део своје
компаније у Републику Србију. Омогућава сагледавање кретања укупног
броја странаца који остварују права
по основу рада у Републици.
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Процењује се да у Великој Британији око 13.000 људи
ради у ропским условима

ДОЖИВОТНА РОБИЈА ЗА ТРГОВЦЕ ЉУДИМА
Британија доноси први закон против ропства који ће обавезивати предузећа
да воде рачуна да у њиховом ланцу снабдевања нема ропског рада и трговине
људима

Б

ритански посланици подржали су закон против ропства који ће, између осталог, обавезивати предузећа
да воде рачуна да у њиховом ланцу снабдевања нема
ропског рада и трговине људима. То ће, пошто се размотре још неке измене и потпише га краљица Елизабета II,
бити први такав закон у Европи - преноси Еуроактив.
Предлог закона против модерног ропства предвиђа
увођење казне доживотног затвора за дела повезана са ропством и функције комесара против ропства, који ће координисати примену закона. Према званичним подацима, данас
у Великој Британији око 13.000 људи ради у ропским условима, обично у проституцији, кућним пословима, пољопривреди и риболову. Подаци показују и да већина особа које су
пријављене властима као потенцијалне жртве трговине људима долази из Албаније, а затим из Нигерије, Вијетнама,
Румуније и Словачке.
Удружења која се баве том појавом наводе да жртве често врбује неко ко је пореклом из њихове земље и нуди им посао у Великој Британији. Када дођу у земљу они су, међутим,
приморани да раде у ужасним условима, како би платили
пут и смештај. Дешава се да им послодавац одузме пасош,
приморава их да раде много сати без накнаде, ускраћује им
храну и не даје им да иду на паузу.

Подаци показују да већина потенцијалних жртава трговине људима долази из
Албаније, а затим из Нигерије, Вијетнама,
Румуније и Словачке
За три године више од 30.000 жртава
трговине људима
У ЕУ је од 2010. до 2012. откривено 30.146 жртава трговине људима. Како је показао извештај европског статистичког завода Еуростат, више од 80 одсто жртава су
жене, које су најчешће жртве сексуалне злоупотребе, док
се мушкарци најчешће користе за принудни рад. У Србији
је у том периоду откривено 256 жртава трговине људима.

Организације за заштиту људских права
траже да се измене визни прописи према
којима радник имигрант у Британији губи
визу ако промени послодавца, без обзира
на то да ли он крши његова права
Британска министарка унутрашњих послова Тереза
Меј (Theresa May) оценила је да је модерно ропство страшан
злочин, коме нема места у данашњем друштву. „То не угрожава само достојанство и човечност тих људи, већ и и сваког
од нас“, навела је она у саопштењу.
Организације за заштиту људских права траже да се измене визни прописи, према којима радник имигрант у Британији губи визу ако промени послодавца, без обзира да ли
он крши његова права.
Бесплатна публикација о запошљавању

Удружења за борбу против ропства су у целини подржала овај предлог закона, али су указала да не иде довољно
далеко у заштити жртава. Радници имигранти, према садашњим прописима, могу да изгубе визу ако напусте посао
и у случају да послодавац крши њихова права.
Британске власти су у априлу 2012. укинуле право радницима имигрантима да мењају послодавца како би ограничиле досељавање у Британију, али су организације за
заштиту људских права указале да се од тада знатно погоршао положај радника миграната и да заштита коју пружају
прописи није довољна.
У британском парламенту сада се води расправа да ли
да се амандманом ти прописи измене. Предлог закона предвиђа и да предузећа једном годишње пријаве мере које су
предузела како би осигурала да код њихових снабдевача
нема ропског рада и трговине људима. Портпарол невладине организације Анти-слејвери интернешенал (Anty-Slavery
International), са седиштем у Лондону, Јакуб Собика оценио
је да је то мали корак у добром правцу.
„Треба ићи много даље и предузећа прогласити одоговорним за оно што раде“, рекао је Собика.
Остаје још да Доњи дом размотри амандмане које је
предложио Дом лордова. Пошто се тај текст усагласи, потписаће га краљица Елизабета II, што се очекује до краја месеца.
25.03.2015. | Број 614 |

63

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

