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МОБИЛНОСТ ЗА
БОЉУ БУДУЋНОСТ
ТЕМА БРОЈА – Сајам стипендија окупио четрдесетак домаћих и страних
институција. Министарство омладине и спорта кроз Фонд за младе таленте
годишње стипендира око 3.000 ученика и студената. Кроз програм „Еразмус
плус“ Београдски универзитет ће реализовати око 1.000 размена. Висина
стипендије у оквиру ЕУ програма за основне и мастер студије 1.000 евра, а за
докторске и постдокторске и неколико стотина евра више
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У Филијали Пријепоље НСЗ, која покрива четири општине Златиборског округа: Пријепоље, Прибој, Нову Варош и
Сјеницу, према дужини чекања на запослење највеће учешће
у укупној незапослености имају лица која чекају преко десет
година. Готово сваки пети човек посао чека дуже од деценије.
Светло на крају тунела допире из Канаде: компанија МДГ, у
власништву породице Вараклић, родом из Пријепоља, одлучила је да у овом граду отвори контакт центар, како би
младим људима у привредно девастираном подручју пружила прилику за запослење и о(п)станак. У току јула месеца
расписан је конкурс за пријем 80 радника. Детаљније у интервјуу са Аном Пејовић, директорком Филијале Пријепоље
НСЗ.
Октобарски Сајам стипендија у Београду окупио је 40так домаћих и страних институција које додељују стипендије. Висина стипендије у оквиру ЕУ програма за основне и
мастер студије је 1.000 евра, а за докторске и постдокторске
неколико стотина евра више. Изазовне понуде остају у сенци податка: свега 3,4 одсто студентске популације у Србији
упознато је с европским програмима мобилности, а претпоставља се да је тако и са осталим видовима финансијске
подршке студијама. Више у Теми броја.
Иако је мобилност студентске популације, посебно у
Европи, уочљива, Французи неће трбухом за крухом. Анкета показаје да 55 одсто незапослених Француза не би променило место боравка како би се „ухлебило“. Међутим, и
запослени и незапослени у тој земљи у једном су сагласни:
Купујемо домаће. На листи десет најпродаванијих брендова у
Француској, осам је француског порекла и свих су из категорије прехрамбених производа, преноси АФП, а ми на страни
Горе - Доле.
Већина послова који се нуде део су скривеног тржишта
рада, које се састоји од радних места која још нису оглашена.
Како „упецати“ та радна места, на страни Питали сте нас.
Анкета о радној снази показује да је у другом кварталу
ове у односу на исти период прошле године запосленост
порасла за чак 6,6 посто. Током године број запослених у
предузећима повећан је за 11.860 људи. С друге стране, предузетници су армију својих запослених смањили за 5.886
радника. Највећи раст запослености, од јула прошле до јула
ове године, забележен је у прерађивачкој индустрији. О томе
на страни Актуелно.
Многи тек пред пензију проверавају да ли су им послодавци уредно уплаћивали законом предвиђене доприносе.
Изненађење с којим се суоче није довољно до се попуне рупе
у стажу. Шанса за око 13.000 запослених и бивших запослених у предузећима која су у процесу приватизације постоји
и они могу да рачунају да ће им бити повезан стаж. Међутим, колико је њима до тога стало, говори податак - на страни
Привреда - да је од око 13.000 радника, до 9. октобра само 112
особа завршило процес повезивања радног стажа.
Информација да се у Србији ради дуже него у свих 28
држава ЕУ не припада рубрици „Веровали или не“, већ се налази на страни Актуелно. Запослени у нашој земљи радили
су током 2014. у просеку 42,7 сати седмично, док просечна
радна недеља у ЕУ броји 39,5 сати. На истом месту занимљив
податак - трошкови радне снаге у укупним трошковима
пословања у Србији износе око 33 одсто, што је знатно мање
него у развијеним земљама, где то учешће достиже и 64 одсто, као што је случај у Холандији.
На страни Сазнајте више сазнаћете због ћега се три милиона Европљана противе трговинском споразуму са Америком.

Милош Чолић

ПРИВРЕДА Запослени и бивши запослени у предузећима која су у процесу
приватизације позвани да искористе законску могућност

ПОВЕЖИТЕ СТАЖ НА ВРЕМЕ

Од око 13.000 радника, до 9. октобра само 112 особа завршило процес повезивања радног стажа

М

инистри рада и привреде Александар Вулин и
Жељко Сертић позвали су запослене и бивше запослене у предузећима која су у процесу приватизације да искористе могућност повезивања радног
стажа и пријаве се за социјални програм до краја ове године.
Повезивање стажа могу реализовати само они који нису тужили своје фирме.
На основу закључка владе, око 13.000 запослених и
бивших запослених у предузећима која су у процесу приватизације може да рачуна да ће им бити повезан стаж. С
обзиром да ће приватизација 536 предузећа бити завршена
до краја године, та могућност им неће бити на располагању
у 2016. Из тог разлога министар рада Александар Вулин апеловао је на грађане да не чекају, већ да што пре искористе
своје право.
„Када држава заврши процес приватизације за ових 536
предузећа, више неће бити у обавези да повезује било коме
стаж или да обезбеђује социјални програм. Дакле, искористите ову прилику сад“, рекао је Вулин.
Драгана Калиновић, директорка ПИО фонда, појаснила је да сви запослени који су радили у овим предузећима и

отишли у пензију тако што су сами себи уплатили стаж, потпадају под овај закључак владе, под условом да нису тужили
фирму, односно да не потражују преко суда своја потраживања из радног односа.
Иначе, до 9. октобра 112 особа је завршило процес повезивања радног стажа и за ту намену је из буџета исплаћено нешто више од 29 милиона динара.

РЕКЛИ СУ
Александар
Обрадовић,
генерални
директор ЕПС-а

У првих девет месеци 2015.

У РАДУ НА ЦРНО ЗАТЕЧЕНО

10.401 ЛИЦЕ

Четрдесет одсто свих смртних повреда
на раду наступа из рада „на црно“
У првих девет месеци 2015. године у раду „на црно“ је
затечено 10.401 лице, од тога су 6.183 одмах пријављена на
основу решења инспекције. Четрдесет одсто свих смртних
повреда на раду наступа из рада „на црно“. Необучен, неопремљен радник, то је несрећа која само чека да се деси.
„Безбедност радника биће побољшана усвајањем измена Закона о безбедности и здрављу на раду. Самим тим, овај
закон ће утицати и на смањење сиве економије“, рекао је у
Скупштини Србије Александар Вулин, министар за рад и
запошљавање, додајући да је до сада проблем представљао
недостатак превентиве и казнених мера. Навео је и да инспектори сада раде у две смене, па и ноћу, те је у односу на
прошлу годину број излазака на терен повећан за 16,9 одсто.
Када је у питању Предлог закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити, Вулин је подсетио да је од 1998. године, када је
донет закон, до данас, велики број радника из Србије одлазио
да ради у иностранству. Проблем је, како је навео, што се не
зна колико их је, као ни кроз које тачно процедуре пролазе
када оду тамо.

ПРЕПОЛОВЉЕН БРОЈ ДИРЕКТОРА
Генерални директор Електропривреде Србије Александар Обрадовић најавио је да ће до краја ове године бити преполовљен број директора у том јавном предузећу. „Значи, од 650 директора не очекујем да остане
више од 300, 350...“, рекао је Обрадовић.

„Џенерал електрик“ организовао
„Дан добављача“

ЗА ГИГАНТА

30 СРПСКИХ ДОБАВЉАЧА
„За Србију је важна свака нова инвестиција, било да доноси 10 или 1.000 радних места и зато морамо да направимо
повољну економску дестинацију у овом делу Европе“, изјавио
је председник Економског кокуса Скупштине Србије Владимир Маринковић. Економски кокус је у сарадњи са америчком компанијом „Џенерал електрик“ организовао „Дан
добављача“ и очекује се потписивање уговора са више од 30
домаћих компанија о услужној производњи за ту америчку
фирму, наговестио је Маринковић на скупу „Јачање међународне позиције Србије“, у организацији Друштва лобиста Србије и Привредне коморе Београда.

Ана Пејовић, директорка
Филијале Пријепоље Националне
службе за запошљавање

ПОСАО ИЗ КАНАДЕ

Број незапослених у односу на исти период претходне године смањен за 5,5 одсто.
Канадска компанија MDG d.o.o., чији је власник пореклом из Пријепоља, запошљава 80
лица. Највеће учешће међу незапосленима имају лица од 45 до 49 година. Општина Нова
Варош предњачи у издвајању средстава за реализацију програма ЛАПЗ - у последње две
године издвојила је преко 90 милиона динара за запошљавање 286 лица

Ф

илијала Пријепоље покрива четири општине Златиборског округа - Пријепоље, Прибој, Нову Варош и
Сјеницу. Све четири општине су сврстане у IV категорију - изразито недовољно развијена подручја.
На овом простору живи око 110.000 становника. Колико лица
тражи посао и каква је структура незапослених, питали смо
Ану Пејовић, директорку Филијале Пријепоље Националне
службе за запошљавање.
„На евиденцији Филијале Пријепоље налази се 18.580
незапослених. Посматрано према општинама, број незапослених је 5.768 у Пријепољу, 5.237 у Прибоју, 5.409 у Сјеници
и 2.166 у Новој Вароши. Када посматрамо образовну структуру незапослених, највише је лица са III степеном стручне
спреме (33,55 одсто), проценат неквалификованих и нискоквалификованих је 31,82, са IV степеном је 23,70 одсто, док око
8,54 одсто незапослених има VI и VII степен стручне спреме“,
истиче Ана Пејовић.
Каква је старосна структура?
Према годинама старости, највеће учешће имају незапослена лица од 45 до 49 година (13,39 одсто), следе лица од
40 до 44 (12,81 одсто), 50-54 (12,54 одсто), 35-39 (12,36 одсто),
25-29 (12,03 одсто), 30-34 (11,91 одсто), 20-24 (9,77 одсто).
Колико се дуго чека посао?
Највеће учешће у регистрованој незапослености према
дужини чекања на запослење имају лица која чекају преко
10 година (18,75 одсто), затим од 1 до 2 године (15,14 одсто), од
3 до 5 година (14,00 одсто), од 5 до 8 година (11,98 одсто), од 2
до 3 године (11,73 одсто), итд.
Ако упоредите кретање на тржишту рада на подручју ваше филијале у 2015. години, са стањем у 2014.
години, како бисте га оценили?
Када посматрамо број незапослених у односу на исти период претходне године, постоји тренд смањења за 5,5 одсто.
Број пријављених потреба послодаваца је већи за 54 процента у односу на претходну годину. Ипак, на подручју филијале
очекујемо решавање питања опстанка великих привредних
субјеката, као што су ФАП из Прибоја, ФАП Ливница са надградњом из Пријепоља, што ће значајно утицати на тржиште
рада и уопште на ситуацију у овом крају. Проблем је и неусклађеност образовног система са потребама тржишта и
производња образовних профила за које нема запослења.
Образовање треба да прати тржиште. Сви су сагласни са
потребама, али је тешко променити образовне профиле, пре
свега зато што сваке године имамо мање ђака, недостаје нам
наставни кадар, а финансијска средства су ограничена. Постоји интересовање приватног сектора за увођење одређених
образовних профила, као што су ауто-дијагностичари, графичари, итд.
Каква је сарадња Филијале Пријепоље са послодавцима и локалним самоуправама?
Усмерени смо на успостављање што боље сарадње са
свим релевантним партнерима на локалном тржишту рада.
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Највеће учешће у регистрованој
незапослености према дужини чекања на
запослење имају лица која чекају преко
10 година (18,75 одсто)
Првенствено мислим на сарадњу са привредним друштвима
и предузетницима, локалним самоуправама, удружењима
грађана, удружењима привредника и образовним институцијама. Филијала Пријепоље је већ у првој половини године
огранизовала два сајма запошљавања, на којима је учествовало 45 послодаваца који су исказали потребу за ангажовањем 259 радника. Забележена је посета 1.063 незапослена
лица, а до сада се запослило 131 лице.
Успостављена је добра сарадња са локалним самоуправама. Ове године потписани су споразуми о суфинансирању
програма и мера активне политике запошљавања са све
четири општине које покрива Филијала Пријепоље, у укупном износу од око 46 милиона динара, што ће омогућити
ангажовање око 430 незапослених. Поред ове сарадње, НСЗ
је пружала и техничку помоћ при реализацији мера које су
општине предвиделе у свом ЛАПЗ-у, а финансирале сопственим средствима.
Прошле године општине Пријепоље и Прибој су реализовале програме стручне праксе, а Нова Варош програм доделе
субвенција послодавцима за отварање нових радних места,
укупне вредности 44,4 милиона динара, по којима је ангажовано 259 лица.
У издвајању средстава за самосталну реализацију програма активне политике запошљавања предњачи општина
Нова Варош, која је у последње 2 године издвојила преко 90
милиона динара за запошљавање 286 лица. И ове године постоји интересовање општина Пријепоље, Нова Варош и Сјеница за реализацију програма или мера активне политике
запошљавања предвиђених ЛАПЗ-ом, самостално или уз
техничку подршку Филијале Пријепоље. У току је реализација конкурса за спровођење програма стручне праксе, намењеног приватном и јавном сектору, у општинама Нова ВаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

рош и Пријепоље. За ове намене укупно је издвојено око 12,5
милиoна, а у програме ће бити укључено 65 незапослених.
У којој мери страни инвеститори упошљавају раднике са евиденције НСЗ?
У претходним годинама није било пријава потреба за запошљавањем које су исказали страни инвеститори. Ове године први пут имамо сарадњу са компанијом MDG doo, која има
потребе за запошљавањем 80 лица на новоотвореним радним местима. У питању је канадска успешна компанија, чији
је власник пореклом из Пријепоља. Оглас је расписан преко
НСЗ, а Филијала Пријепоље је обавила и психолошку процену кандидата који испуњавају услове за рад на конкретним
радним местима.
Како су исказане потребе послодавца различите у односу на оно са чим се до сада наша филијала сусретала,
покушали смо да у складу са расположивим капацитетима

Тешко је променити образовне профиле, пре
свега зато што сваке године имамо мање
ђака, а и ограничена финансијска средства...
изађемо у сусрет послодавцу. Било је доста заинтересованих
кандидата, већином младих. Приликом дебата о великој незапослености младих, често се истиче да је њихова незаинтересованост и неинформисаност један од разлога овог проблема. На овом конкурсу млади су показали супротно, па ме
радује њихов ентузијазам и показане способности.
НСЗ је у марту расписала јавне позиве и конкурсе за
субвенционисано запошљавање. Какви су резултати?
Ове године издвојена су значајна средства за програме
и мере активне политике запошљавања за Филијалу Пријепоље. Имајући у виду слабо развијену привреду, реализација
јавних позива и субвенционисање запошљавања је од изузетне важности за ублажавње великог проблем овог краја, а
то је незапосленост. Реализацијом предвиђених мера и захваљујући издвојеним финансијским средставима, што самостално што у сарадњи са локалним самоуправама, очекујемо
радно ангажовање око 900 незапослених. До сада је највише
лица ангажовано кроз програм јавних радова - 324.

На евиденцији 18.580 незапослених:
у Пријепољу - 5.768, у Прибоју - 5.237,
Сјеници - 5.409 и 2.166 у Новој Вароши
Перспектива и извесна будућност
Компанија МДГ је лидер на тржишту Северне Америке у
кредитирању клијената и финансирању куповине компјутерске опреме, електронских уређаја и намештаја путем
интернет продаје. У протеклих 20 година МДГ се успешно
развијао, а палета његових производа укључује високо
награђиване пи-си и лаптоп рачунаре које користе милиони клијената и компанија у Канади и САД. Компанија је
у власништву породице Вараклић, родом из Пријепоља.
Власници компаније су управо из тог разлога одлучили
да у Пријепољу отворе МДГ доо, како би младим људима
пружили прилику за запослење и осигурали њихов останак на овом подручју.
„У току јула смо расписали конкурс за пријем 80 радника. Овом приликом морамо изразити велику захвалност
филијали НСЗ у Пријепољу. Цео поступак оглашавања и
прве фазе селекције кандидата смо обавили уз свесрдну
подршку и сарадњу са директорком Аном Пејовић и запосленима у филијали и испоставама у Новој Вароши и
Прибоју. Нарочито бисмо истакли и похвалили професионализам свих запослених у НСЗ, као и спремност да нам
помогну свим расположивим капацитетима. После спроведених тестирања у оквиру НСЗ и од стручног тима из
Канаде, запослили смо 70 људи. То су углавном млади, талентовани и образовани људи, који овим послом добијају
перспективу и извесну будућност у времену у коме је јако
тешко доћи до посла и када је већи део њих и по више година чекао на запослење. У компанији смо оптимистични,
јер су први показатељи обуке врло добри, па се надамо да
ћемо у блиској будућности отворити још радних места. У
том смислу очекујемо сарадњу и подршку НСЗ, какве смо
и до сада имали“, истиче се у саопштењу компаније.
Бесплатна публикација о запошљавању

Који програми изазивају највеће интересовање?
Послодавци су показали највеће интересовање за субвенције за новотворена радна места, које им значајно помажу у пословању, а томе доприноси и чињеница да након
закључења уговора нема достављања додатне документације.
Незапослени највеће интересовање исказују за програме самозапошљавања, стручнe праксe и за јавне радове.
Сваки од ових програма има респектабилан допринос побољшању ситуације на тржишту рада. Субвенција за самозапошљавање је веома значајна подршка незапосленима у
покретању сопственог бизниса и подстицању регистровања
малих предузетничких радњи и правних лица. До сада су по
овом програму уговоре закључила 54 незапослена лица. Једнако је значајан и програм стручне праксе, којим је до сада
49 лица уведено у свет рада.
Свечана додела уговора по расписаним јавним позивима уприличена је јула ове године. Уговоре је уручио директор НСЗ Зоран Мартиновић, а промоцији су присуствовали
председници општина Нова Варош и Прибој, Димитрије
Пауновић и Лазар Рвовић, представници локалних самоуправа из Сјенице и Пријепоља Сенад Махмутовић и Зоран Деспотовић и двадесетак предузетника. Овом приликом уручено је 27 уговора.
Шта Филијала Пријепоље планира у наредном периоду?
Очекујемо коначну реализацију свих јавних позива и
активних мера запошљавања предвиђених планом рада. До
краја године реализоваће се програм обуке за тржиште рада
за књиговође, пакере текстилних производа, енглески и немачки језик, програм функционалног основног образовања
одраслих, стручне праксе, а очекујемо и отварање ЦИПС-а у
Пријепољу.
Локалним самоуправама пружићемо сву помоћ у доношењу локалних акционих планова запошљавања и планирању потребних средстава за његову реализацију. Настојаћемо да унапредимо добру сарадњу са привредницима,
локалним самоуправама и другим актерима.
А.Стикић
21.10.2015. | Број 644 |
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ТЕМА БРОЈА Како до стипендије у земљи и иностранству?

МОБИЛНОСТ ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ

Сајам стипендија окупио четрдесетак домаћих и страних институција. Министарство
омладине и спорта кроз Фонд за младе таленте годишње стипендира око 3.000 ученика
и студената. Кроз програм „Еразмус плус“ Београдски универзитет ће реализовати око
1.000 размена

П

рема подацима из истраживања на тему мобилности студената земаља Западног Балкана, које је
2008. године спровела Фондација краља Бодуена
из Белгије (King Baudouin Foundation), свега 3,4 одсто студентске популације у Србији упознато је с европским
програмима мобилности, а претпоставља се да је тако и са
осталим видовима финансијске подршке студијама. У циљу
информисања студената о програмима стипендирања на домаћим и страним универзитетима, афирмације стипендија
као извора финансирања и мотивисања студената да постижу боље академске резултате, Београдски универзитет је у
згради Ректората недавно организовао Сајам стипендија.
Ова јединствена манифестација, намењена несвршеним
и дипломираним студентима основних, мастер и струковних
студија, као и младим професионалцима којима су стипендије потребне у сврху континуираног професионалног усавршавања, окупила је на једном месту четрдесетак домаћих
и страних институција које додељују стипендије и друге
облике финансијске подршке - амбасаде, стране универзитете, културне центре, фондације, министарства и компаније…
Студенти су са њима могли да се посаветују о припреми за
мобилност или стипендираном наставку школовања у земљи
и иностранству.
„Желели смо да на овај начин студентима покажемо
како да лепше студирају, у земљи или иностранству. Европска унија већ дужи низ година помаже високо образовање у
Србији и наставиће и даље да подржава мобилност студената. Кроз пограм ‚Еразмус плус‘ ове школске године наш
универзитет ће реализовати око 1.000 размена студената.
Такође, владе многих ваневропских земаља стипендирају
наше студенте, о чему сведочи присуство амбасадора на нашем скупу”, рекла је проф. др Нада Ковачевић, проректор
за студије и управљање квалитетом Универзитета у Београду, подсетивши да је жеља свих да наши студенти оду, прошире видике, али и да се са новим искуством врате и обогате
своју земљу.

Висина стипендије у оквиру ЕУ програма за
основне и мастер студије 1.000 евра, а за
докторске и постдокторске и неколико
стотина евра више
„Стипендије нису само подстицај и улагање у будућност
појединца, оне су и подстицај сарадње међу земљама. Поред
европских држава, имамо и оне друге, попут далеког Мексика, који је кроз стипендирање наших студената постигао
искорак у сарадњи наше две земље. Компанија ‚Л´Ореал‘
улажући средства на овај начин подстиче међународну сарадању и промовише високу професионалност. Било би добро да наша земља има већи потенцијал и понуди већи број
стипендија страним студентима, попут, на пример, Миланске политехнике (Politecnico di Milano)“, нагласила је проф. др
Вера Дондур, државни секретар Министарства просвете,
науке и технолошког развоја.
Александар Воштић, из Сектора за омладину Министарства омладине и спорта, нагласио је да је улагање у младе
људе и њихово образовање приоритет.
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Поред европских држава, имамо и оне друге,
попут далеког Мексика, који је кроз
стипендирање наших студената постигао
искорак у сарадњи две земље
„Наше министарство кроз Фонд за младе таленте годишње стипендира око 3.000 ученика и студената. Од 2008.
године награђено је и стипендирано више од 16.000 младих
талената, износом од 4,2 милијарде динара. Од тог броја доделили смо 2.400 стипендија за студирање у иностранству и
7.300 стипендија за студенте који студирају у Србији“, каже
Воштић.
У оквиру програма „15 савета за 15 минута“ представљене су стипендије и награде које додељују фондације и
задужбине Универзитета у Београду. Потом су студентима
предочене прилике за мобилност на универзитетима широм
света, са којима се остварује међународна и међууниверзитетска сарадња. Гости сајма, представници 14 институција,
представили су различите стипендије и програме за мобилност за мастер, докторат, студентске размене, студијске или
истраживачке боравке у иностранству, као и стипендије за
учење страних језика.
Јасмина Кабадаја, из Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета у Београду, задужбина и
фондова Универзитета, подсетила је да се дух задужбинарства поново враћа у Београдски универзитет, који је некада
био један од три најбогатија универзитета, са 77 задужбина.
Са данашњих 17 и два фонда, годишње стипендира око 100
студената са 10.000 динара. Нажалост, немају студенти свих
факултета исту могућност.
Павле Јевтић, из Сектора за међународну и међууниверзитетску сарадњу, објаснио је да постоје две врсте мобилности:
„Можете се пријавити за већ постојећу шему мобилности, која је заснована на програмима или пројектима који су
већ у току или да се пријавите сами, без покровитељства институције која би вам чувала леђа. У оквиру постојећих шема
можете да одете у иностранство или као студент на размени
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

или као студент који се пријављује за стицање дипломе. Око
90 одсто стипендија се додељује за размене на свим нивоима студија. То су основне, мастер, докторске и постдокторске
студије, наставно и административно особље високошколских институција”, каже Јевтић и додаје да програми које
обезбеђује ЕУ, попут „Еразмус мундуса“ или „Еразмус плуса“,
омогућавају стипендије у већем износу од оних где национални ауторитети обезбеђују финансирање (билатерални
споразуми, стипендије страних влада, ЦЕЕПУС програм). Јевтић је подсетио да је поред „Еразмус плуса“ Србија укључена
и у програме „Евро веб“ и „Ера веб“.
“Универзитет у Београду је партнер на свим пројектима
мрежа за размену и самим тим се за размену на нивоу основних студија студенти БУ могу пријавити кроз све актуелне
пројекте. Студент прво треба да погледа понуђене програме
кроз постојеће шеме и пронађе одговарајућу стипендију. Након тога саставља пријаву, уз коју прилаже академске препоруке, си-ви, транскрипт оцена, мотивационо писмо, које
је веома битно, јер је од просечне оцене важнија мотивација
и решеност студента да успе. Све пријаве су онлајн и када
једном отворите налог биће вам омогућено да сачувате своје
податке и накнадно качите неопходна документа која прикупљате, а ми припремамо платформу за лакше сналажење
у пријавном процесу“, каже Јевтић и додаје да је уговор о

учењу веома битан, а саставља се тако што студенти бирају
предмете које ће слушати на размени.
Студент има право да се пријави на три различита програма у једном конкурсном року.
„Битно је само да воде рачуна да не пропусте рок. Студенти треба да се више информишу о пројектима за које
желе да се пријаве, да аплицирају у што већем броју, као и
да немају предрасуде и да нису песимистични по питању добијања стипендије“, додаје Јевтић и поручује студентима да
се за додатне информације обрате и „Темпус“ канцеларији у
Србији.
Интересовање студента је било изузетно. Манифестацију су посетили чак и они који су већ добили стипендију.
Кажу да су дошли да охрабре колеге, које не треба да брину
о језичким баријерама или процесу апликације, као ни о висини стипендије, која је у оквиру ЕУ програма за основне и
мастер студије 1.000 евра, а за докторске и постдокторске и
неколико стотина евра виша.

Свега 3,4 одсто студентске популације у
Србији упознато с европским програмима
мобилности, а претпоставља се да је тако
и са осталим видовима финансијске подршке
Други Сајам стипендија
Ово је био други по реду Сајам стипендија, у организацији Центра за развој каријере и Центра за међународну и
међууниверзитетску сарадњу.
„Студенти ће током краћих презентација моћи да чују 16
излагача, потенцијалних давалаца стипендија и да посете
консултације, на којима ће чути више о роковима, висини
стипендије, шта је потребно испунити за стипендију. Надамо се ће студенти моћи да се информишу, добију савет
и прилику да на основу свих опција донесу зреле одлуке
и буду финансијски потпомогнути”, рекла је на отварању
манифестације директорка универзитетског Центра за
развој каријере и саветовање студената Дејана Лазић.
На сајму су се представиле амбасаде и представници
Турске, Грчке, Албаније, Румуније, Шведске, Француске, Канаде, Мексика, чије владе или универзитети дају
стипендије. У Србији, међу онима који дају стипендије и
кредите су Министарство просвете и Министарство омладине и спорта, универзитетске задужбине, фондације,
компаније, који су се такође представили академцима.
Први сајам посетило је више од 3.500 студената, а овогодишња манифестација је надмашила тај број.
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„Онај ко је заинтересован и мотивисан и жели да се
пријави што пре, може да прибави потребну документацију
и за две седмице, а можда и раније. Мени је требало месец
дана“, рекао је Петар Милошевић, који је своје мастер студије наставио у Холандији. Њега и његове колеге је забрињавала висина станарине, која је заиста велика у земљама
Скандинавије, а посебно у Великој Британији, где готово цела
стипендија оде на смештај. По његовом мишљењу, земље
централне Европе најјефтиније су за студентски живот, као и
Шпанија, а ту је и Немачка. Милошевић саветује студенте да
се информишу о смештају и попустима преко ЕСН студентске мреже, која је партнер у многим земљама.
Марија Павловић, студенткиња архитектуре, жели да
своје студије настави у некој од европских земаља, али је још
неодлучна.
„Имам жељу да проширим своја искуства и упознам
нове културе. Полако прикупљам информације. Знам да све
могу наћи на интернету, али ми је веома битно да ме неко
упути на шта прво да обратим пажњу. Зато су овакве манифестације сјајне и корисне. Погледајте колико нас је”, каже
Марија.
Реализацију Сајма стипендија подржали су пријатељи
манифестације: „Мајкрософт“ - Развојни центар Србија, компанија „Кока-Кола Хеленик“, Образовни центар „Еквилибрио“,
компанија „Нестле Адриатик С“ д.о.о. и Београдска пекарска
индустрија „Клас“.
Александра Бачевић
21.10.2015. | Број 644 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Будућност радног места

МАЊЕ ЖИЦА - ВИШЕ СЛОБОДЕ

Генерација „Y“ данас завршава факултете и школе. Они не знају за живот без
интернета и очекују да им радно место, поред флексибилности и мобилности,
омогући да без ограничења сарађују једни с другима

М

ање жица, више слободе, повећана одговорност, боља
организација времена, прилагодљиво радно време и коришћење личног уређаја на послу - само
су неке карактеристике које ће будуће
радно место, можда већ наше следеће,
морати да понуди. На предавањима
организованим у оквиру „Фуџицу дана“
(Fujitsu Day) у Београду, сазнали смо да
млад човек сматра да није неопходно
имати фиксно радно време или долазити на посао да би се квалитетно радило.
Напротив! Сматрају да имају право да
раде од куће, да на послу користе свој
уређај, ако им више одговара од оног
који им је додељен, али и да посао мора
бити обављен, а време и начин на који
ће то бити урађено су флексибилни, у
зависности од задатка.

Хајде да обликујемо будућност!
Трансформација радног места и
пословног окружења, који су од канцеларије еволуирали у било које место на
којем су нам доступни рачунар и интернет, омогућила је повећање мобилности, не само путем лаптопа, него и
таблета и телефона, као и развој комуникација, које се данас обављају брже
и у реалном времену. У оквиру „Фуџицу дана“, у хотелу Radisson Blu Old Mill
у Београду, одржана је конференција
компаније „Фуџицу“, под слоганом „Хајде да обликујемо нашу будућност“ (Let‘s
shape our tomorrow). Годишња конференција глобалног ИТ бренда окупила
је више од 200 учесника.
Генерација „Y“, односно они који
данас завршавају факултете и школе и
не знају за живот без интернета, очекује
да им радно место, поред флексибилности и мобилности, понуди да без стега
и ограничења сарађују једни с другима.
Генерација „Y“ је навикла на модеран ритам пословања, и то је једна од
највећих предности. Такође, познаје тржиште, тј. разуме га и не плаши га се,
спремна је да доноси одлуке од првог
дана запослења и решавању проблема
приступа храбрије и директније. Ако не
успе сам да се избори са задатком или
проблемом, припадник ове генерације
тражиће помоћ од колеге који је то већ
успешно савладао, без обзира колико
је близак са том особом. Управо је то
предност директног и неспутаног комуницирања у реалном времену, које
данас млади практикују. Генерација „Y“
је одлично информисана и ако неке информације нема, зна где ће их пронаћи.
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Генерација „Y“ је и практична, решиће
проблем на краћи и бржи начин, користећи искуства колега или људи које ће
пронаћи на интернету или ће смислити
свој начин да уради посао експресније
- проактивност је, такође, једна од добрих одлика ових младих људи.
Већ сада би у великим и малим
компанијама и фирмама требало радити на прилагођавању начина пословања генерацији „Y“, јер ће они у наредном периоду бити примарна радна
снага, која није навикла да је било шта
спутава или кочи. Доказано је да ова
генерација, супротно увреженом мишљењу, није нелојална, лења или себична. Оно о чему ће послодавци и запослени, били модерни или старог кова,
морати заједно да воде рачуна, јесте
безбедност пословног и соспственог окружења.

| Број 644 | 21.10.2015.

Канцеларија без жица
„Интел“ је представио канцеларију
будућности, која нам је доступна већ
сада, а у којој се посао обавља лакше
и брже. Она подразумева далеко већу
мобилност, брже уређаје, боље могућности обављања посла, чак и лепши
изглед рачунара.
Како би задовољила потребе мобилнијег и динамичнијег радног окружења, последња верзија Intel Core vPro
процесора нуди иновације без каблова,
уграђену заштиту, бржи рад и побољшано управљање, које омогућава запосленима и компанијама да унапреде
своју продуктивност и остану конкурентни. „Интел“ је, према речима Александра Лукића, из „Интела Србија“,
успео да повеже увек „путујуће“ идеје
запослених, да их сакупи на једном
месту и учини лакше доступним свима
који могу да их искористе. Због тога је
„Интел“ радио на концепту радног окружења и модела пословања, које неће
омогућити само да се идеје роде, него и
да се лако деле, сусрећу са идејама осталих запослених и унапређују у реалном времену - колаборацијом, супротстављањем и променама.
У том моделу запослени и ИТ не
губе време на подешавање уређаја и
њихово повезивање - користе их онако како су их донели, уз олакшан, готово нестварно брз начин повезивања,
дељења и без подешавања. Више запослених може да користи исти уређај на
различитим местима, што не само да
олакшава пословање, него прави уштеду приликом набавке и одржавања опреме. Аутор: Марко Чавић, Mондо.рс
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На основу чл. 61 став 1 тачке 12 и чл. 120 Статута општине Пландиште
(„Службени лист општине Пландиште, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015),
Локалног акционог плана за запошљавање за 2015. годину и Одлуке
о буџету општине Пландиште за 2015. годину („Сл. лист општине Пландиште“, број 23/14 и 10/15)
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА
У 2015 ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције
Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима послодавац извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног
интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија,
уређење и изградња путева и друго).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица са пребивалиштем на територији општине
Пландиште (инвалида, Рома и других) и незапослених у стању социјалне
потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и
ради остваривања одређеног друштвеног интереса.
Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује
Општина Пландиште на основу јавног конкурса. Максимална дужина
трајања јавног рада је 6 месеци. Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног
рада (термин план) и број лица која се запошљавају.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Општина Пландиште исплаћује послодавцу - извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима,
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица,
- трошковe спровођења јавних радова.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове,
у висини од:
- 18.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса за
лица са I и II степеном стручне спреме;
- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса за
лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 21.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса за
лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса за
лица са VII степеном стручне спреме.
2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец
ангажовања;
3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за сваки месец
ангажовања у висини од:
- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности;
- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и
обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.
III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности: здравствено-васпитне активности - превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита и oчување културног
наслеђа, послови у библиотечкој и туристичкој делатности, послови уноса, стварања и ажурирања база података у Општинској управи и други
послови;
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење и изградња
путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција
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канализационе и водоводне мреже и других објеката од општег интереса,
уређење месних заједница, уређење ромских насеља - побољшање услова
становања и други послови;
- одржавања и заштите животне средине и природе: санација дивљих
депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита
шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме
у парковима и јавним дечјим игралиштима, помоћ за успостављање нових
депонија - локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.
IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- органи територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе
- јавне установе и јавна предузећа
- привредна друштва
- предузетници
- задруге
- друштвене организације
- удружења грађана.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може
да оствари под условом да:
- запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе;
- у пријави за јавне радове навео је детаљан опис и динамику активности
јавног рада (термин план).
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања
и заштите животне средине и природе (максимално три фотографије за
сваку локацију);
- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из области
социјалних и хуманитарних делатности;
Општина Пландиште задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се непосредно или путем
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Општинској управи
Општине Пландиште, у Канцеларији за локално-економски развој или преузети на сајту: www.оpstina-plandiste.rs, са назнаком: „Јавни радови 2015“,
у року од осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Јавни
конкурс ће бити објављен и на огласној табли НСЗ, огласној табли општине
и на сајту општине Пландиште (www.plandiste-opstine.rs).
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Након подношења, захтеве разматра и бодује Тим за имплементацију
пројекта „Јавни радови 2015“ и даје мишљење председнику општине Пландиште, који ће донети одлуку о финансирању одобрених захтева у оквиру
мере „Јавни радови 2015“.
Провера поднетих пријава
Тим за имплементацију пројекта „Јавни радови 2015“ врши проверу поднетих пријава, односно проверу испуњености услова јавног конкурса и
приложене документације. Пријаве које не испуњавају услове предвиђене
јавним конкурсом неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир следећи
критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног рада, укупан
планирани број незапослених лица, учешће локалне самоуправе, органа
територијалне аутономије или других извора у финансирању јавних радова, претходно коришћена средства општине/Националне службе за јавне
радове, оцена остварене сарадње са извођачем јавног рада по претходним
конкурсима и процена важности поднете пријаве за спровођење јавног
рада за локално тржиште рада за подручје филијале. Општина Пландиште
задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши
корекцију дужине трајања и/или броја лица, у складу са расположивим
износом средстава.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси председник
општине Пландиште, на основу мишљења Тима за имплементацију пројекта „Јавни радови 2015“.
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VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Општина Пландиште и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор
којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима,
- средство обезбеђења уговорних обавеза,
- потврда о отвореном наменском рачуну,
- картон депонованих потписа и
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење
јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужина трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање,
односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду. Датум
заснивања радног односа који је наведен у уговору о привременим и
повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о
спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о
одобравању спровођења јавних радова.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
1. За предузетника:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са меничним
овлашћењем.
2. За правно лице:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.
У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство обезбеђења
уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица да су обезбеђени
сви предуслови за реализацију јавног рада.
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).
VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у радном
односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе; у случају престанка
радног односа запосленог, послодавац је у обавези да у року од 30 дана
од дана престанка радног односа закључи уговор о привременим и повременим пословима са другим незапосленим лицем, за преостало време
трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на
текући рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада
запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
- Општини Пландиште доставља доказе о уплати пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу
јавног рада;
- Општини Пландиште доставља доказе о утрошку пренетих средстава за
трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада;
- Општини Пландиште омогући контролу реализације уговорних обавеза и
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
- обавести Општину Пландиште о свим променама које су од значаја за
реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства, увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у општини Пландиште, на број
телефона: 013/861-033 или на сајту www.opstina-plandiste.rs.
Рок за подношење пријаве за јавне радове је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“.

Национална служба
за запошљавање
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У ОВОМ БРОЈУ

337
СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 Закона
о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка,
116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 2 и члана 20 Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима
Оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњавају положаји: Министарство одбране, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Секретар Министарства одбране положај у трећој групи
Опис послова: руководи Секретаријатом, планира рад руководиоца унутрашњих организационих јединица, пружа стручна
упутства, координира и надзире њихов рад; извршава послове
из делокруга Секретаријата и стара се о извршавању заједничких послова од значаја за рад Министарства одбране; остварује
сарадњу са другим министарствима, органима и организацијама
Владе Републике Србије, одлучује, у складу са законом и другим
прописима, о правима, дужностима и одговорностима државних службеника у извршавању послова; даје налоге за извршавање финансијског плана у складу са утврђеним овлашћењима;
обавља и друге послове по налогу министра одбране.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9
година радног искуства у струци; положен државни стручни
испит за рад у државним органима; познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Секретаријата Министарства одбране, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом
у податке из пријаве и разговором; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и
логичког закључивања, организационе способности и вештина
руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Бирчанинова 5.
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2. Помоћник министра за људске ресурсе,
руководилац Сектора за људске ресурсе у
Министарству одбране, положај у трећој
групи
Опис послова: руководи Сектором за људске ресурсе, планира, усмерава и надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору, као и рад државних службеника у Сектору; представља
Сектор, подноси извештаје о раду Сектора и сарађује, у оквиру дефинисаних надлежности, са другим унутрашњим јединицама Министарства одбране и државним органима; учествује у
раду Колегијума министра одбране; врши послове стратегијског
нивоа из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу
министра одбране.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научних поља природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног
искуства у струци; знање енглеског језика; познавање рада на
рачунару; положен државни стручни испит за рад у државним
органима; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области
из делокруга Сектора за људске ресурсе у Министарству одбране, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; знање
енглеског језика - увидом у доказ о знању енглеског језика;
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару
или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем
стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Бирчанинова 5.

3. Генерални инспектор у Министарству
одбране - положај у трећој групи
Опис послова: надзире примену начела идеолошке, политичке и интересне неутралности у раду Војно-безбедносне и
Војно-обавештајне агенције и њихових припадника; надзире
законитост примене посебних поступака и мера за тајно прикупљање података; надзире законитост трошења буџета и других средстава за рад; даје мишљење на нацрте закона, других
прописа и општих аката из надлежности Војно-безбедносне
и Војно-обавештајне агенције; утврђује чињенице о уоченим
незаконитостима или неправилностима у раду Војно-безбедносне и Војно-обавештајне агенције; подноси извештаје министру одбране о надзору Војно-безбедносне и Војно-обавештајне
агенције; обавља и друге послове по налогу министра одбране.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научних поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету;
најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни
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стручни испит за рад у државним органима; познавање енглеског језика; знање рада на рачунару; држављанство Републике
Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области
из делокруга рада Генералног инспектора служби у Министарству одбране; стручна оспособљеност за рад на положају и
вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; познавање енглеског језика - увидом у доказ о познавању енглеског језика; знање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања,
организационе способности и вештина руковођења - посредно,
путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Бирчанинова 5.
Заједничко за положаје који се оглашавају
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење
пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана
од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи:
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио
до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним
областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно
искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство); радна књижица; уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (лица са положеним правосудним испитом уместо
уверења о положеном државном стручном испиту достављају
уверење о положеном правосудном испиту).
Поред наведених доказа, за положаје:
- секретар Министарства одбране, учесник конкурса је у обавези да достави доказ о познавању рада на рачунару;
- помоћник министра за људске ресурсе - руководилац Сектора
за људске ресурсе у Министарству одбране, учесник конкурса је
у обавези да достави доказе о знању енглеског језика и познавању рада на рачунару;
- генерални инспектор у Министарству одбране, учесник конкурса је у обавези да достави доказе о познавању енглеског
језика и знању рада на рачунару.
Лице које нема положен државни стручни испит може да поднесе пријаву на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање
тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава
на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ
о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од
дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Лице које не достави писани доказ о познавању, односно знању
рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада
на рачунару.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 Закона
о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка,
116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 2 и члана 20 Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима
Оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњавају положаји: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра - руководилац
Сектора за средње образовање и
васпитање и образовање одраслих
у Министарству просвете, науке и
технолошког развоја - положај у трећој
групи
Опис послова: руководи Сектором; планира, усмерава и надзире рад и сарадњу ужих унутрашњих јединица у Сектору,
врши најсложеније послове из делокруга Сектора, обезбеђује
сарадњу са другим секторима, обавља и друге послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4
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године или специјалистичким студијама на факултету; најмање
9 година радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области
из делокруга Сектора за средње образовање и васпитање и
образовање одраслих у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, стручна оспособљеност за рад на положају
и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

2. Помоћник министра - руководилац
Сектора за међународну сарадњу и
европске интеграције у Министарству
просвете, науке и технолошког развоја положај у трећој групи
Опис послова: руководи Сектором; планира, усмерава и надзире рад државних службениика у Сектору, врши најсложеније
послове из делокруга Сектора, обавља и друге послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких, природно-математичких или друштвено-хуманистичких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету;
најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање страног језика и рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Сектора за међународну сарадњу и европске интеграције у Министарству просвете, науке и технолошког развоја,
стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; познавање
страног језика - увидом у доказ о познавању страног језика;
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару
или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем
стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

3. Помоћник министра - руководилац
Сектора за развој и високо образовање
у Министарству просвете, науке и
технолошког развоја - положај у трећој
групи
Опис послова: руководи Сектором; планира, усмерава и надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору, врши најсложеније послове из делокруга Сектора, обавља и друге послове по
налогу министра.
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Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету;
најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање страног језика и рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Сектора за развој и високо образовање у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом
у податке из пријаве и разговором; познавање страног језика увидом у доказ о познавању страног језика; познавање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ
о познавању рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и
вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

4. Помоћник министра - руководилац
Сектора за ученички и студентски стандард
и инвестиције у Министарству просвете,
науке и технолошког развоја - положај у
трећој групи
Опис послова: руководи Сектором; планира, усмерава и надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору, врши најсложеније послове из делокруга Сектора, обавља и друге послове по
налогу министра.
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету;
најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање страног језика и рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Сектора за ученички и студентски стандард и инвестиције у Министарству просвете, науке и технолошког развоја,
стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; познавање
страног језика - увидом у доказ о познавању страног језика;
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару
или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем
стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.
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5. Помоћник министра - руководилац
Сектора за финансије у Министарству
просвете, науке и технолошког развоја положај у трећој групи

Опис послова: руководи Сектором; планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Сектору, врши најсложеније
послове из делокруга Сектора, обавља и друге послове по налогу министра.

Опис послова: руководи Сектором; планира, усмерава и надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору, врши најсложеније послове из делокруга Сектора, обавља и друге послове по
налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких, природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука на студијама трећег степена (академски назив доктор
наука); најмање 9 година радног искуства у струци; положен
државни стручни испит; држављанство Републике Србије; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни
стручни испит; држављанство Републике Србије; да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области
из делокруга Сектора за финансије у Министарству просвете,
науке и технолошког развоја, стручна оспособљеност за рад на
положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког
закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

6. Помоћник министра - руководилац
Сектора за науку у Министарству просвете,
науке и технолошког развоја - положај у
трећој групи
Опис послова: руководи Сектором; планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Сектору, врши најсложеније
послове из делокруга Сектора, обавља и друге послове по налогу министра.

У изборном поступку проверавају се: познавање области
из делокруга Сектора за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, стручна оспособљеност за рад на положају
и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.
Заједничко за положаје који се оглашавају:
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење
пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана
од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио
до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним
областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких, природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука на студијама трећег степена (академски назив доктор
наука); најмање 9 година радног искуства у струци; положен
државни стручни испит; држављанство Републике Србије; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно
искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство); радна књижица; уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (лица са положеним правосудним испитом уместо
уверења о положеном државном стручном испиту достављају
уверење о положеном правосудном испиту).

У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Сектора за науку у Министарству просвете, науке и
технолошког развоја, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве
и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког
закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

Поред наведених доказа за положаје:
- помоћник министра - Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције, учесник конкурса је у обавези да достави доказ
о познавању страног језика и познавању рада на рачунару;
- помоћник министра - Сектор за развој и високо образовање,
учесник конкурса је у обавези да достави доказ о познавању
страног језика и познавању рада на рачунару
- помоћник министра - Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције, учесник конкурса је у обавези да достави
доказ о познавању страног језика и познавању рада на рачунару.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

7. Помоћник министра - руководилац
Сектора за технолошки развој, трансфер
технологија и иновациони систем
у Министарству просвете, науке и
технолошког развоја - положај у трећој
групи
Бесплатна публикација о запошљавању

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.
Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави пола21.10.2015. | Број 644 |
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гање тог испита у Министарству државне управе и локалне
самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење
пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од
20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс
за попуњавање положаја.

гација Републике Србије на међудржавним сусретима, преговорима и консултацијама из делокруга Сектора; иницира израду
одговарајућих анализа и информација; даје предлоге и мишљења министру; прима амбасадоре и друге представнике страних држава; обавља и друге послове и задатке које му одреди
министар.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је
оверена у општини или суду или од јавног бележника.

Услови: стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства
у струци; положен државни стручни испит за рад у државним
органима; знање енглеског језика, односно другог званичног
језика Уједињених нација на нивоу Ц1 (Effective Operational
Proficiency: самостални ниво), познавање основних програма
за рад на персоналном рачунару; држављанство Републике
Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

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

У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Секторa за билатералну сарадњу у Министарству
спољних послова, стручна оспособљеност за рад на положају
и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; знање енглеског језика односно другог званичног језика
Уједињених нација на нивоу Ц1 (Effective Operational Proficiency:
самостални ниво) - увидом у доказ о знању енглеског језика
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу
Ц1 (Effective Operational Proficiency: самостални ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању
основних програма за рад на персоналном рачунару; вештина
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем
стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Кнеза Милоша 24-26.

2. Помоћник министра - руководилац
Сектора за Европску унију у Министарству
спољних послова, положај у трећој групи

1. Помоћник министра - руководилац
Сектора за билатералну сарадњу у
Министарству спољних послова, положај у
трећој групи

Опис послова: руководи и координира рад Сектора; планира,
усмерава и надзире рад Сектора; припрема информације, анализе и друге материјале из области сарадње Републике Србије
са Европском унијом; помаже министру у представљању Министарства у радним телима Републике Србије по питањима везаним за односе са ЕУ и регионалну сарадњу; члан је делегација
Републике Србије на међудржавним сусретима, преговорима и
консултацијама из делокруга рада Сектора; прати и усмерава
рад ДКП Републике Србије, на остваривању задатака текуће
политике Републике Србије према институцијама ЕУ, земљама чланицама, кандидатима и потенцијалним кандидатима за
чланство, односно земљама укљученим у процесе регионалне
сарадње; одржава радне контакте са представницима страних дипломатских мисија акредитованих у Републици Србији,
са домаћим новинарима и дописницима из наведених земаља;
обавља функцију националног координатора за Савет за регионалну сарадњу; обавља и друге послове и задатке које му одреди министар.

Опис послова: руководи и координира рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад Сектора; израђује најсложеније
информације, анализе и материјале из области билатералне
сарадње; помаже министру у представљању Министарства у
радним телима Владе и другим органима; учествује у раду деле-

Услови: стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистич-

Oглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај: Министарство спољних послова, Београд
Положаји који се попуњавају:

16

| Број 644 | 21.10.2015.

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

Администрација и управа

ким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства
у струци; положен државни стручни испит за рад у државним
органима; знање енглеског језика односно другог званичног
језика Уједињених нација на нивоу Ц1 (Effective Operational
Proficiency: самостални ниво), познавање основних програма
за рад на персоналном рачунару; држављанство Републике
Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Сектора за Европску унију у Министарству спољних
послова, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором;
знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу Ц1 (Effective Operational Proficiency:
самостални ниво) - увидом у доказ о знању енглеског језика
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу
C1 (Effective Operational Proficiency: самостални ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању
основних програма за рад на персоналном рачунару; вештина
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем
стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Кнеза Милоша 24-26.

3. Помоћник министра - руководилац
Сектора за конзуларне послове у
Министарству спољних послова, положај у
трећој групи
Опис послова: руководи и координира рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад Сектора; у сарадњи са надлежним
министарством за дијаспору ангажован је на плану заштите
интереса Републике Србије и њених држављана и правних лица
у иностранству, као и на плану информисања грађана Републике Србије у иностранству и исељеника о политици Републике
Србије; прати положај припадника српског народа у другим
државама; у оквиру спровођења утврђене спољне политике
прати реализацију билатералних и мултилатералних уговора
Републике Србије са другим земљама и међународним организацијама у области заштите интереса Републике Србије; прати,
контролише и усмерава рад ДКП-а на остваривању утврђених
задатака; члан је делегација Републике Србије и учествује на
преговорима и консултацијама са другим земљама и међународним организацијама; сарађује са надлежним органима Републике Србије у вези са актуелним проблемима на плану конзуларних односа; прима стране амбасадоре и друге представнике
страних држава; обавља и друге послове и задатке које му
одреди министар.
Услови: стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства
у струци; положен државни стручни испит за рад у државним
органима; знање енглеског језика односно другог званичног
језика Уједињених нација на нивоу Ц1 (Effective Operational
Proficiency: самостални ниво), познавање основних програма
за рад на персоналном рачунару; држављанство Републике
Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Бесплатна публикација о запошљавању

У изборном поступку проверавају се: познавање области
из делокруга Сектора за конзуларне послове у Министарству
спољних послова, стручна оспособљеност за рад на положају
и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; знање енглеског језика односно другог званичног језика
Уједињених нација на нивоу Ц1 (Effective Operational Proficiency:
самостални ниво) - увидом у доказ о знању енглеског језика
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу
Ц1 (Effective Operational Proficiency: самостални ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању
основних програма за рад на персоналном рачунару; вештина
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем
стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Кнеза Милоша 24-26.
Заједничко за положаје који се оглашавају:
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење
пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана
од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио
до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним
областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно
искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство); радна књижица; уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (лица са положеним правосудним испитом или дипломатско-конзуларним испитом уместо уверења о положеном
државном стручном испиту достављају уверење о положеном
правосудном испиту или дипломатско-конзуларном испиту).
Поред наведених доказа, за положај:
- помоћник министра спољних послова - Сектор за билатералну сарадњу, учесник конкурса је у обавези да достави доказ о
знању енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу Ц1 (Effective Operational Proficiency:
самостални ниво) и доказ о познавању основних програма за
рад на персоналном рачунару;
- помоћник министра спољних послова - Сектор за Европску
унију, учесник конкурса је у обавези да достави доказ о знању
енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених
нација на нивоу Ц1 (Effective Operational Proficiency: самостални
ниво) и доказ о познавању основних програма за рад на персоналном рачунару;
- помоћник министра спољних послова - Сектор за конзуларне послове, учесник конкурса је у обавези да достави доказ о
знању енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу Ц1 (Effective Operational Proficiency:
самостални ниво) и доказ о познавању основних програма за
рад на персоналном рачунару;
Лице које не достави писани доказ о познавању основних програма за рад на персоналном рачунару подлеже практичној
провери вештине рада на рачунару.
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Лице које нема положен државни стручни испит може да поднесе пријаву на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање
тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава
на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ
о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од
дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је
оверена у општини или суду или од јавног бележника.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада,
Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс - попуњавање
положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Дуња Даниловић, тел. 011/3130-969, Служба за управљање
кадровима.
У Служби за управљање кадровима се може извршити увид у
делокруг рада положаја у Сектору који се попуњава.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или
суду или од јавног бележника, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства
спољних послова, на интернет страници Службе за управљање
кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет
страници и у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), чл. 41 став 1
и 3 Закона о спољним пословима („Службени гласник РС“, бр.
16/07, 126/07 - испр. и 41/09), члана 17 став 1, члана 20 став 1 и
2 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник
РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 1121195/2015 од 4. фебруара 2015. године, Министарство спољних
послова
Оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ СПОЉНИХ ПОСЛОВА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство
спољних послова, Београд, Кнеза Милоша 24-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за аналитичке послове
ревизије, у звању млађи саветник
у Групи за интерну ревизију, ужој унутрашњој
јединици изван састава сектора
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне области економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички
стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; знање енглеског језика
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2
(Vantage: напредни ниво); познавање основних програма рада
на персоналном рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика,
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу
Б2 провераваће се писмено и усмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару - практичним радом на
рачунару; познавање Закона о државним службеницима, Закона о јавним набавкама и Закона о буџетском систему - усмено;
вештине комуникације - усмено.

2. Радно место за непокретну имовину ДКП,
у звању виши саветник
у Одсеку за непокретну имовину и грађевинске
послове у Одељењу за имовинско-правне и
заједничке послове, у Генералном секретаријату
1 извршилац

Посао се не чека, посао се тражи
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Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне области правне или економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету; положен државни
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стручни испит и посебан испит; најмање 7 година радног искуства у струци, знање eнглеског језика, односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу Ц1 (Effective Operational
Proficiency: самостални ниво); познавање основних програма за
рад на персоналном рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика,
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу
Ц1 провераваће се писмено и усмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару - практичним радом на
рачунару; познавање Закона о спољним пословима, Закона о
јавној својини и Уредбе о евиденцији непокретности у јавној
својини - усмено; вештине комуникације - усмено.

3. Радно место за реализацију
безбедносних припрема, у звању млађи
саветник
у Одсеку за безбедносне припреме и анализе, у
Одељењу безбедности, Генерални секретаријат
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним
органима; положен државни стручни испит и посебан испит;
знање eнглеског језика, односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу Б2 (Vantage: напредни ниво); познавање посебних програма за информатичко-комуникациону
опрему; познавање основних програма за рад на персоналном
рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика,
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу
Б2 - провераваће се писмено и усмено; познавање основних
програма за рад на персоналном рачунару - практичним радом
на рачунару; познавање посебних програма за информатичко-комуникациону опрему - увидом у писани доказ (сертификат,
диплома, потврда или други писани доказ); познавање Закона о
државној управи, Закона о државним службеницима и Закона о
спољним пословима - усмено; вештине комуникације - усмено.

4. Радно место за аутоматску обраду
докумената, у звању млађи саветник

у Политичком архиву, у Одељењу за
административне и архивске послове, Генерални
секретаријат
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж
или најмање пет година радног стажа у државним органима;
положен државни стручни испит и посебан испит и пожељно
положен стручни испит из архивистике; знање eнглеског језика,
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу Б2
(Vantage: напредни ниво); познавање основних програма за рад
на персоналном рачунару.
Бесплатна публикација о запошљавању

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:знање енглеског језика,
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу Б2
- провераваће се писмено и усмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару - практичним радом на
рачунару; познавање Закона о архивској грађи Савезне Републике Југославије, Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе и Уредбе о електронском канцеларијском
пословању органа државне управе - усмено; вештине комуникације - усмено.

5. Радно место за рад са истраживачима, у
звању млађи саветник
у Дипломатском архиву, у Одељењу за
административне и архивске послове, Генерални
секретаријат
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним
органима; положен државни стручни испит и посебан испит
и пожељно положен стручни испит из архивистике; знање
eнглеског језика, односно другог званичног језика Уједињених
нација на нивоу Б2 (Vantage: напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:знање енглеског језика,
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу Б2
- провераваће се писмено и усмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару - практичним радом на
рачунару; познавање Закона о архивској грађи Савезне Републике Југославије, Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе и Уредбе о електронском канцеларијском
пословању органа државне управе - усмено; вештине комуникације - усмено.

6. Радно место за интернет презентацију, у
звању млађи саветник
у Одсеку за јавну дипломатију, Генерални
секретаријат
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области рачунарске, организационе науке или
из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету
и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног
стажа у државним органима; положен државни стручни испит и
посебан испит; знање eнглеског језика, односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу Б2 (Vantage: напредни
ниво); познавање посебних програма за информатичко-комуникациону опрему.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика,
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу
Б2 - провераваће се писмено и усмено; познавање посебних
програма за информатичко-комуникациону опрему - увидом у
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писани доказ (сертификат, диплома, потврда или други писани доказ); познавање Закона о спољним пословима, Закона о
државној управи, Закона о државним службеницима - усмено;
вештине комуникације усмено.

7. Радно место за административне
послове, у звању референт

у Прес служби, ужој унутрашњој јединици изван
састава сектора
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: завршена средња школа,
положен државни стручни испит и посебан испит; најмање
2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика,
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу
Б1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад
на персоналном рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика,
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу
Б1 - провераваће се писмено и усмено; познавање основних
програма за рад на персоналном рачунару - практичним радом
на рачунару; познавање канцеларијског пословања (Уредба о
канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о
канцеларијском пословању органа државне управе и Уредба о
електронском канцеларијском пословању органа државне управе) - усмено; вештине комуникације - усмено.

8. Радно место ликвидатора путних рачуна,
у звању референт
у Одсеку за ликвидатуру, у Одељењу за финансијске
послове, Генерални секретаријат
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња школа
економског смера, положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање
eнглеског језика, односно другог званичног језика Уједињених
нација на нивоу Б1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних
програма за рад на персоналном рачунару; оспособљеност за
рад на финансијском програму за рад рачунополагача у ДКП.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика,
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу Б1
- провераваће се писмено и усмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару - практичним радом на
рачунару; познавање Закона о платама државних службеника и
намештеника, Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника и Уредбе о буџетском рачуноводству - усмено; вештине комуникације - усмено.

9. Радно место за административне
послове, у звању референт

у Одељењу безбедности, Генерални секретаријат
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња школа,
положен државни стручни испит и посебан испит; најмање
2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика,
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу
Б1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад
на персоналном рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика,
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу
Б1 - провераваће се писмено и усмено; познавање основних
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програма за рад на персоналном рачунару - практичним радом
на рачунару; познавање канцеларијског пословања (Уредба о
канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о
канцеларијском пословању органа државне управе и Уредба о
електронском канцеларијском пословању органа државне управе) - усмено; вештине комуникације - усмено.
Заједничко за сва радна места
III Место рада: Београд, Кнеза Милоша 24-26
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство спољних послова Републике Србије, Одељење за персоналне и
правне послове, 11000 Београд, Кнеза Милоша 24-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лице које је задужено за давање обавештења: Маријана Огњановић, телефон: 011/306-8320, од 10,00 до 13,00 часова.
VI Услови за рад на свим радним местима: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања
у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за
радна места: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, као и о избору језика који кандидат
жели да полаже (енглески, француски, шпански, руски, кинески
или арапски); оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или
уверења којим се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем
периоду је стечено радно искуство).
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је
оверена у општини, суду или код јавног бележника.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених,
подноси решење о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
IX Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна
места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве
и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, прва
провера у изборном поступку, и то провера знања енглеског
језика односно другог званичног језика Уједињених нација на
нивоу Б1 (Тhreshold: праг ниво), Б2 (Vantage: напредни ниво) и
Ц1 (Effective Operational Proficiency: самостални ниво) обавиће
се почев од 8. децембра 2015. године, у Министарству спољних
послова, Кнеза Милоша 24-26, Београд, о чему ће кандидати
бити обавештени на контакте (и-мејл адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.
Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе
изборног поступка бити обавештени на контакте (и-мејл адресе
или бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.
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За све кандидате који су ушли у ужи избор биће организована
безбедносна провера.
Свака фаза наведених провера је елиминаторног карактера.
НАПОМЕНЕ: Радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног и посебног испита примају се на рад
под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним правосудним или дипломатско-конзуларним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном
испиту или дипломатско-конзуларном испиту.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Званични језици Уједињених нација су: енглески, француски, шпански, руски, кинески и арапски. Кандидати су у обавези
да у својим пријавама наведу један од наведених језика који
желе да полажу у оквиру обавезне провере знања језика.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази
(како је то наведено у тексту огласа), у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства спољних
послова: www.mfа.rs, на веб-страници Службе за управљање
кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној
табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
На веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став
1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник
РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 1124381/2015 од 30. априла 2015. године, Министарство финансија
Оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство
финансија, Београд, Кнеза Милоша 20
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за нормативне послове
рачуноводства и ревизије, у звању
саветник

у Групи за рачуноводство и ревизију, Сектор за
финансијски систем
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне области економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, знање
енглеског језика и знање рада на рачунару (Microsoft Office,
Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о рачуноводству - усмено; познавање Закона о ревизији - усмено; знање
енглеског језика - писмено, путем теста и усмено; знање рада
на рачунару (Microsoft Office, Internet) - практичним радом на
рачунару; вештине комуникације - усмено.

2. Радно место за нормативне и студијскоаналитичке послове из области хартија од
вредности и тржишта капитала, у звању
самостални саветник

у Групи за хартије од вредности и тржиште капитала,
Сектор за финансијски систем
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне области економске или правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару (Microsoft
Office, Internet).

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

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
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тржишту капитала - усмено; познавање Закона о преузимању
акционарских друштава - усмено; познавање Закона о инвестиционим фондовима - усмено; познавање основних правних
тековина Европске уније из области тржишта капитала - усмено; знање енглеског језика - усмено; знање рада на рачунару
(MS Office, Internet) - практичним радом на рачунару; вештине
комуникације - усмено.
Радно место на којем се врши пријем приправника:

3. Радно место за нормативне и стручнооперативне послове из области банкарског
система и система осигурања, у звању
млађи саветник - приправник*
у Групи за банкарство и осигурање, Сектор за
финансијски систем
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне области економске или правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5
година радног стажа у државним органима; знање енглеског
језика; знање рада на рачунару (Microsoft Office, Internet).
У изборном поступку проверавају се: знање енглеског
језика - писмено, путем теста и усмено; знање рада на рачунару
(MS Office, Internet) - практичним радом на рачунару; вештине
аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова; вештине комуникације - усмено.
Заједничко за сва радна места
Место рада: Београд.
Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком: „За јавни
конкурс“.
Услови за рад на свим радним местима: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радно
место под редним бројевима 1. и 2: пријава са биографијом
и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа
о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и
у којем периоду је стечено радно искуство).
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радна места под редним бројем 3. (за пријем приправни-
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ка): пријава са биографијом; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице - стране 1-7 (кандидати који у радној књижици
имају уписан радни стаж потребно је да доставе доказе односно
потврде, решења и друге акте из којих се види са којим степеном стручне спреме и у којем периоду је стечен радни стаж).
Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и Деса Недовић, тел: 011/3642-665.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је
оверена у општини, суду или код јавног бележника.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених,
подноси решење о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне
и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних
оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном
поступку обавиће се почев од 23. новембра 2015. године, од
8,30 часова, у Палати “Србија”, Нови Београд, Булевар Михаила
Пупина 2 (источно крило), о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона), које наведу у
својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНЕ: За радна места под редним бројевима 1. и 2. радни однос се заснива на неодређено време, а за радно место под
редним бројем 3. радни однос се заснива на одређено време и
траје једну годину.
За радна места под редним бројевима 1. и 2: Кандидати
који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном
испиту.
За радно место под редним бројем 3: Приправник* - Законом о државним службеницима (“Службени гласник РС”, бр.
79/05, 81/05 - испр., 83/05 - испр., 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и
99/14) прописано је да је приправник лице које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан
рад; да се изузетно радни однос у статусу приправника може
засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу краће од времена утврђеног за приправнички стаж
у степену образовања који је услов за рад на тим пословима;
да се време проведено у радном односу код другог послодавца
не урачунава у приправнички стаж; да приправнички стаж на
радним местима са високим образовањем студија другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно са основним студијама у трајању од најмање четири године траје једну годину; да приправник заснива радни однос на
одређено време, после спроведеног јавног конкурса, као и да
приправник полаже државни стручни испит до окончања приправничког стажа.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази
(како је то наведено у тексту огласа), у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства финансија: www.mfin.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање
кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној
табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Београд, Немањина 22-26

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17
став 1, чл. 18, 19 став 1 и 2, члана 20 и члана 21 Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07
- пречишћен текст и 109/09) и Закључка комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број: 112-8141/2015,
од 21. августа 2015. године, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Београд, Немањина
22-26.
II Радно место које се попуњава:

Радно место за обраду књиговодствене
документације, у звању референт, у
Сектору за финансије - Одсек за буџетско
рачуноводство
1 извршилац

Опис послова: спроводи књижење обавеза, расхода, прихода,
инвестиција и средстава из НИП-а; формира помоћне књиге по
програмима и изворима финансирања, индиректним корисницима и контима и врши сравњење и усаглашавање података
(аналитике са синтетиком); учествује у изради периодичних
извештаја и годишњих финансијских извештаја завршног рачуна; обрађује документацију за књижење основних средстава
и учествује у изради ЗСНС образаца и усаглашава податке за
ИОС обрасце; врши одлагање, чување и архивирање књиговодствене документације; усаглашава стање у пословним књигама Министарства и стање у пословним књигама са рачуноводственим службама индиректних корисника буџета у надлежност
Министарства; стручно обрађује предмете и представке из ове
области; стара се о тачности спроведеих и усаглашених књижења; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: средње образовање у четворогодишњем трајању или
средња стручна школа економског, друштвеног или природног
смера, најмање две године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Бесплатна публикација о запошљавању

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о
буџетском систему и Уредбе о буџетском рачуноводству - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања
и организационе способности - писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Немањина 22-26
IV Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000
Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс”.
V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Гордана Јеремић, телефон: 3610-0287.
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству, оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема, оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима, оверена фотокопија радне књижице, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда,
решење или други акти којима се доказује на којим пословима,
у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Ови докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду или код јавног бележника.
IX Трајање радно односа: за ово радно место радни однос се
заснива на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, изборни
поступак ће се спровести у просторијама Службе за управљање
кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, почев од
2. новембра 2015. године, са почетком у 09,00 часова, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени на контакте (адресе) које
су навели у својим пријавама, а ради провере познавања рада
на рачунару и провере вештине аналитичког резовановања и
логичког закључивања и организационих способности. За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару и провере вештине аналитичког резовановања и логичког
закључивања и организационих способности, провера других
стручних оспособљености, знања и вештина наведених у тексту
конкурса биће спроведена у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26,
с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на
бројеве телефона које су навели у својим пријавама.
21.10.2015. | Број 644 |
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Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини,
суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја: www.mpn.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на
порталу e-управе, на огласној табли, веб-страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Београд

Агенција за борбу против корупције, поступајући на основу
чл. 15 Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13
- аутентично тумачење и 8/15 - УС), чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 исправка, 83/05 - исправка, 64/07 - измена, 67/07 - исправка,
116/08, 104/09 и 99/14) и Правилникa о попуњавању радних
места у Стручној служби Агенције за борбу против корупције,
број: 110-00-2/15-01 од 20.02.2015. године
Оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачких радних места у
Стручној служби
I Орган у коме се радна места попуњавају: Агенција за
борбу против корупције, Београд, Царице Милице 1.
II Раднo местo које се попуњава:

1. Радно место за самостално поступање у
управно-правним пословима
у Одељењу за поступање у случају повреде закона,
у Сектору за контролу финансирања политичких
активности, звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: води поступак и израђује нацрте захтева за
покретање прекршајног поступка и кривичних пријава због
повреда закона којим је уређено финансирање политичких
активности; води одговарајуће евиденције и учествује у изради
извештаја из надлежности Одељења; обавља друге послове по
налогу начелника Одељења.
Услови за рад на радном месту: завршен правни факултет
- стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету и најмање пет година радног искуства у
струци; положен државни стручни испит; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о Аген-
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цији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр.
97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - УС), Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС”, бр. 43/11 и 123/14) и Закона о
прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13) - усмено, кроз
разговор са кандидатима; вештина комуникације - непосредно,
кроз разговор са кандидатима; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару.

2 Радно место за администрирање
информационог система

у Групи за информатичке послове, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: прати и анализира рад информационог система, телефонске централе и рачунарске мреже; ради на одржавању и унапређивању рачунарске мреже и информационог
система; одржава и ажурира софтвере и базе података; врши
обуке и пружа подршку запосленима за сложена техничка
питања; обавља друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: завршен факултет техничких наука или математички факултет информатичког, односно
рачунарског смера - стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит.
Стручне оспособљености и знања које се проверавају
у изборном поступку: знање администрације GNU/Linux система (клијент-сервер архитектуре), знање одржавања мрежне инфраструктуре, познавање рада са „storage” системима и
познавање релационих база података (mysql) - усмено, кроз
разговор са кандидатима.

3. Радно место за подршку у поступању у
управно-правним пословима

у Одељењу за поступање по представкама, у Сектору
за контролу имовине и прихода функционера и
поступање по представкама, звање млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: помаже у изради нацрта захтева за покретање
прекршајног поступка и кривичних пријава; помаже у обављању
потребних провера код надлежних државних органа и других
правних лица; путем телефонске комуникације, даје странкама
обавештења о току предмета; припрема материјал потребан за
израду појединачних извештаја; обавља друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови за рад на радном месту: завршен правни факултет
- стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен
државни стручни испит; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр.
97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - УС) и Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС”, бр.
30/10) - усмено, кроз разговор са кандидатима; вештина комуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа

никације - непосредно, кроз разговор са кандидатима; знање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару.
III Oпшти услови за рад на свим радним местима:
држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос
у државним органима због теже повреде радне дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава за конкретно радно место, потписана својеручно, са контакт
адресом и бројем телефона; биографија са наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинали
или оверене фотокопије доказа о радном искуству у струци
(потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду
је стечено радно искуство у струци); оверена фотокопија радне
књижице; оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
односно правосудном испиту (кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од 6 месеци; кандидати који немају положен државни
стручни испит примају се на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада); други докази о
стеченим знањима и вештинама.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је
оверена у општини или суду (не важи за доказе из последње
тачке) или код јавног бележника. Државни службеник који се
пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради
или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се на српском језику, у супротном морају
бити преведени и оверени од стране овлашћеног судског тумача (не важи за доказе из последње тачке). Диплома којом се
потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству,
мора бити нострификована.
V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање. Пријаве се шаљу
на адресу: Агенција за борбу против корупције, Београд, Царице Милице 1, са назнаком: „Пријава за јавни конкурс”.
VI Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима који испуњавају услове за рад на
оглашеним радним местима, а чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази, провера оспособљености, знања и вештина
у изборном поступку обавиће се почев од 06.11.2015. године у
Београду, у просторијама Агенције за борбу против корупције,
адреса: Царице Милице 1, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени путем контакт телефона које наведу у својим пријавама или на други погодан начин.
VII Лице задужено за давање информација о конкурсу:
Мирослава Милосављевић, телефон 011/4149-117.
Напомене:
• Кандидати заснивају радни однос на неодређено време, место
рада је Београд, Царице Милице 1.
• Кандидати који конкуришу на више радних места подносе
појединачне пријаве, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Бесплатна публикација о запошљавању

• Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног
бележника, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и
неразумљиве и непотписане пријаве, биће одбачене закључком
Конкурсне комисије.
• Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
• Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит примају се
на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада.
• Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа
о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
• Сваки круг у селекцији кандидата биће елиминациони.
• Агенција не врши дискриминацију на основу расе, боје коже,
пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све
који испуњавају прописане услове.
• Овај оглас објављује се на интернет презентацији Агенције,
на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на
порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и
у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Датум истека рока за пријављивање: 29.10.2015. године.

УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
“СРЕМЧИЦА”
11253 Београд, Моштаничка 2
тел. 011/2526-245

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именован држављанин Републике Србије који је стекао високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски односно стручни назив утврђен
у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких
наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких,
политичких, економских или медицинских наука и има најмање
пет година радног искуства у струци. Кандидати уз пријаву
достављају: пријаву, својеручно потписану, са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, не старије од шест
месеци; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, не старије од шест месеци; оригинал или
оверену фотокопију доказа о одговарајућој стручној спреми
(оригинал или оверена фотокопија дипломе); доказ о радном
искуству (оверена фотокопија радне књижице); лекарско уверење (не старије од једног месеца); уверење да кандидат није
осуђиван; уверење да се против кандидата не води кривични
поступак, односно да није поднет захтев за спровођење истраге
или одређених истражних радњи, да није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење
предузима по службеној дужности. Кандидат за директора уз
прописану документацију подноси План програма рада и развоја Установе ,,Сремчица” Београд за мандатни период на који
се врши избор. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити
на горенаведену адресу, са назнаком: ,,За јавни конкурс за именовање директора“.
21.10.2015. | Број 644 |
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ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Виши референт за административне
послове у поступку јавних набавки

у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 6 месеци, због указане потребе за
обављањем одређених послова

11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-720

на одређено време до 6 месеци, због повећаног
обима посла, у Одељењу за инвестиције и јавне
набавке
УСЛОВИ: средња стручна спрема, три године радног стажа и
положен државни стручни испит.

Самостални стручни сарадник за спорт

на одређено време до годину дана, због повећаног
обима посла, у Одељењу за друштвене делатности и
месну самоуправу

УСЛОВИ: ВСС, пет година радног стажа и положен државни
стручни испит.
ОСТАЛО: Осим наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима. Уз пријаву и биографију кандидат подноси: оверену копију дипломе; доказ о радном стажу; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; уверење о здравственом стању и уверење да није
осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Одржавање информационих система

у Градској управи за друштвене делатности, на
одређено време од 6 месеци, због указане потребе за
обављањем одређених послова

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме,
електротехничка школа или информатичка школа, положен
испит за рад у органима државне управе и најмање шест месеци радног искуства у струци.

Рачуноводство и књиговодство

у Градској управи за друштвене делатности, на
одређено време од 6 месеци, због указане потребе за
обављањем одређених послова

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме,
економска школа, гимназија или култура и јавно информисање,
положен испит за рад у органима државне управе и најмање
шест месеци радног искуства.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним
органима, и то: да је држављанин Републике Србије, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу, да поседује општу
здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања
огласа, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.
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35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Курир месне канцеларије

УСЛОВИ: осмогодишња школа и најмање шест месеци радног
искуства. Поред посебних услова кандидат мора да испуњава
и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним
органима, и то: да је држављанин Републике Србије, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу, да има општу здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању
услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОПШТИНА ШТРПЦЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
38 236 Штрпце
тел. 0290/70-911

Директор ЈП Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу у Штрпцу
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове: да
су пунолетни и пословно способни; да су стручњаци у једној
или више области из које је делатност од општег интереса за
чије обављање је основано јавно предузеће; да имају високо
образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар
наука), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године; да имају најмање пет година радног искуства,
од чега најмање три на пословима за које је основано јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима; да нису чланови органа политичке странке, односно да им
је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке
странке; да нису осуђивани за кривично дело против привреде,
правног саобраћаја или службене дужности; да им није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа. О свим напред наведеним
условима заинтересовани кандидати треба да поднесу одговарајуће доказе комисији за именовање. Докази се достављају
у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса заинтересовани кандидати могу
да се поднесу у писарници Општине Штрпце, сваког радног
дана од 08.00 часова до 16.00 часова или путем поште на адресу: Општина Штрпце, Комисија за именовање директора јавних
предузећа, Главна бб, 38236 Штрпце. Пријаве са документацијом достављају се са назнаком: „За комисију за именовање
директора јавних предузећа у Општини Штрпце“. Јавни конкурс
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремено достављена и непотпуна документација неће бити разматрана.

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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К РА Г У Ј Е В А Ц
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,
УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Приправник

на одређено време, у Градској управи за просторно
планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне
средине

УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може
примити лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетно; да има општу здравствену способност; да има прописану стручну спрему; да није
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу и да испуњава
друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о
систематизацији радних места у органу. Поред услова који су
предвиђени чланом 6 Закона о радним односима у државним
органима, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Градској управи за просторно
планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине,
и то: да имају високо образовање на архитектонском факултету,
без радног искуства у степену стручне спреме.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће
доказе о испуњености услова огласа: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се против
пријављеног кандидата не води истрага (основни суд), 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
(МУП РС, Полицијска управа Крагујевац ) и оригинал лекарског
уверења. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова
достављају се у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на
горенаведену адресу.

КРУШЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА

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

Извршилац за стручно-оперативне послове
Служба за изградњу и легализацију, у Одељењу за
урбанизам и грађевинарство, на одређено време до
дванаест месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о
радним односима у државним органима, потребно је да кандидати испуњавају и следеће услове: високо образовање стечено
на студијама другог степена, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године, грађевински или архитектонски факултет, положен стручни испит за рад у органима
државне управе и најмање 1 година радног искуства.

Извршилац за финансијске послове

Служба за финансије у Одељењу за финансије, на
одређено време до дванаест месеци, због повећаног
обима посла
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о
радним односима у државним органима потребно је да кандидати испуњавају и следеће услове: високо образовање стечено
на студијама другог степена односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, економски факултет, положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање
1 година радног искуства.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом, кандидати су
дужни да доставе и потребна документа у оригиналу или овереној фотокопији - диплому којом се потврђује стручна спрема, извод из матичне књиге рођених издат на обрасцу сходно
Закону о матичним књигама, објављеном у “Службеном гласнику РС” бр. 20/09 и 145/14, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал лекарског уверења (не старије од
12 месеци), уверење основног и вишег суда да против лица
није покренута истрага и да није подигнута оптужница (издато
након објављивања овог огласа), уверење полицијске управе
да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу (издато
након објављивања овог огласа), уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, потврду издату
од послодавца као доказ о радном искуству. Неблаговремене и
непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду неће се узети у разматрање. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за подношење пријаве. Пријаве слати на наведену адресу.

ЛОЗНИЦ А
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

15318 Мали Зворник, Краља Петра I 38

Заменик начелника Општинске управе
Општине Мали Зворник
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (високо образовање на студијама другог степена; дипломско академске студије мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године), најмање 5 година радног искуства у струци,
положен државно-стручни испит за рад у органима државне
управе.
ОСТАЛО: Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и
опште услове: да је држављанин РС, да има општу здравствену
способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу; да испуњава друге
услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Уз пријаву приложити
следећу документацију, у оригиналу или овереној фотокопији:
диплому о завршеном факултету, потврду о радном искуству,
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), уверење
о општој здравственој способности (доставља се накнадно по
доношењу одлуке о избору), уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у органима државне управе, уверење
суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута
оптужница, уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Пријаве слати у року од
8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком: „За оглас“, на
адресу Општине Мали Зворник, Општинска управа.
21.10.2015. | Број 644 |
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ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

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

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

Комунални инспектор, виши сарадник
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема (VII или VI степен
стручне спреме), 3 године радног искуства.

Виши сарадник из области предшколског и
школског образовања и бирачког списка
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: виша стручна спрема економског смера (VI степен
стручне спреме), 1 година радног искуства.

Виши референт, административни послови
за Општинско веће
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - гимназија или економска
школа (IV степен стручне спреме), 1 година радног искуства.

Возач

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен стручне спреме),
положен возачки испит најмање Б категорије, 1 година радног
искуства.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити доказ: да је лице
држављанин Републике Србије - уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте (све
странице), доказ да има прописану стручну спрему (оверена
фотокопија дипломе), доказ да има прописано радно искуство
(оверена фотокопија радне књижице), уверење о општој здравственој способности (лекарско уверење), уверење да се не води
истрага, нити се спроводе истражне радње, нити се води кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу који није
правноснажно окончан, уверење да кандидат није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања. Пријаве на оглас са потребном документацијом
слати на горенаведену адресу.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНА ЖАГУБИЦА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

12320 Жагубица, Трг ослобођења 1

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 642,
од 07.10.2015. године, мења се у називу институције:
уместо Општинска управа Општина Жабари, треба да
стоји: ОПШТИНСКА УПРАВА - ОПШТИНА ЖАГУБИЦА. У
осталом делу оглас остаје непромењен.
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ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ

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

Послови у области приватног
предузетништва, привреде, статистике,
интерресорне комисије и израде социјалне
карте
на одређено време до годину дана, због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: виша стручна спрема било ког смера (VI), познавање
рада на рачунару, 1 година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе; да је кандидат
држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има општу
здравствену способност; да има прописану стручну спрему; да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву
на оглас доставити: уверење о држављанству Републике Србије
(не старије о шест месеци); уверење основног и вишег суда да
против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије од шест месеци); уверење полицијске управе
да кандидат није осуђен за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу (не
старије од шест месеци), уверење о општој здравственој способности; уверење о положеном државном стручном испиту;
оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема; доказ о радном искуству. Пријеве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати и
биће одбачене.

СОМБОР
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
АПАТИН
25260 Апатин, Петефи Шандора 2а
тел. 025/772-555
e-mail: toaedita@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат
треба да испуњава и посебне услове: да поседује VII степен
стручне спреме, најмање три године радног искуства на руководећем месту. Уз пријаву на конкурс приложити доказе о испуњавању горенаведених услова: диплому о стеченом образовању
(оригинал или оверена фотокопија), доказ о радном искуству
(фотокопија радне књижице и/или потврда послодавца), оверену фотокопију личне карте, биографију са контакт подацима.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на
конкурс достављају се препорученом пошиљком или лично на
горенаведену адресу Туристичке организације, са назнаком: „За
јавни конкурс за избор директора“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узети у разматрање.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ШИД
22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Достављач

на одређено време ради замене одсутног запосленог

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

Извршилац за административне послове

на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правног или економског
смера, биротехничар или гимназија, 1 година радног искуства
са прописаном стручном спремом, општа психолошка способност за рад са странкама, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит, држављанство Републике Србије,
да је кандидат пунолетан, да има прописану стручну спрему, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому
о стручној спреми, уверење надлежног суда да није осуђиван
за наведено кривично дело. Лекарско уверење о здравственој
способности доставља се након доношења одлуке о избору кандидата.

ВРШАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

26360 Пландиште, Војводе Путника 38
тел. 013/861-033

Шеф Месне канцеларије Милетићево и
Банатски Соколац - матичар
УСЛОВИ: да је лице држављанин РС; да је пунолетно; да има
општу здравствену способност; да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу; да има VII/1 степен друштвено-хуманистичког смера, односно друштвеног смера; да има 1 годину
радног искуства; положен посебан испит за матичара; положен
стручни испит за рад у државним органима. Пријаве поднети
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”, на адресу: Општинска управа Општине Пландиште, Војводе
Путника 38.

ЗАЈЕЧАР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

оглас са биографијом кандидати су дужни да доставе и потребна документа, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о здравственом стању, уверење основног и вишег суда да против лица није
покренута истрага и да није подигнута оптужница, уверење
полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобнимза обављање послова у државном
органу, доказ о радном искуству. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Трговина и услуге
„INCOM TRADING“ DOO

11000 Београд, Ратка Митровића 45
тел. 011/2511-201, 011/2511-404
e-mail: bogdan.misic@incom.co.rs

Комерцијалиста - менаџер продаје
3 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат живи и ради у Београду, минимум 1-2
године искуства у снабдевању малопродајних објеката у Београду, минимум средња стручна спрема. Свакодневни обилазак терена на ужој територији Београда (продавнице прехране,
пекаре, месаре). Нудимо вам: рад у успешном тиму, стимулативно награђивање (проценат од наплаћене реализације, до сада
85% на месечном нивоу), зараду од 30.000 до 70.000 динара
нето, за 250 купаца - службени аутомобил + службени мобилни
+ бонуси...), могућност напредовања, евентуално место комерцијалног директора. Уколико сте систематични, озбиљни, радни, брзи, поседујете висок степен професионалности, организационе способности, одговорности сте, аналитични, прецизни,
усмерени на детаље и оријентисани ка резултату, способни за
самосталан и тимски рад, сугестивни, љубазни - биће нам драго
да такву особу примимо у наш тим. CV пошаљите на горенаведену и-мејл адресу (на којим сте и где пословима радили и на
којим позицијама, коју врсту робе сте продавали).

„ITALSPORT SERBIA“ DOO

11070 Нови Београд, Сурчинска 11
тел. 060/3073-763
e-mail:office@italsportserbia.rs

Шеф малопродаје
за рад у Суботици
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, било ког образовног профила, основно знање рада на рачунару. Рад у сменама. Заинтересовани кандидати своје биографије могу слати на горенаведену и-мејл адресу. Контакт телефон: 060/3073-763. Оглас остаје
отворен до 30.11.2015. године.

„ТЕЛЕФОН“ ДОО

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

34000 Крагујевац, Дурмиторска 12
тел. 034/331-858

Послови ложења парних котлова

Монтер телекомуникационих мрежа

УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа и курс за руковање
парним котловима, 1 година радног искуства. Уз пријаву на

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у наведеном занимању; теренски рад. Начин конкурисања: кандидати треба да
се јаве на број телефона: 034/331-858, ради више информација
и договора, најкасније до 26.10.2015. године.

на одређено време до 6 месеци, због повећаног
обима посла
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FALKENSTEINER
ХОТЕЛ „СТАРА ПЛАНИНА“

19353 Кална, Јабучко Равниште бб

Рецепционер
2 извршиоца

Опис посла: обавља послове пријема и смештаја гостију, врши
административне послове наплате и евидентирање рачуна,
прима дневне резервације гостију, пружа гостима све информације о коришћењу услуга хотела, обавља и друге послове
по налогу шефа рецепције, одговоран је за праћење поште и
пошиљки за госте, као и за њихове личне исправе и друге предмете који се остављају на чување на хотелској рецепцији.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (туристичко- хотелијерска),
искуство у хотелијерству на истим или сличним пословима,
познавање најмање два светска језика (енглески - обавезно,
пожељно немачки, руски и други језици, минимални ниво Б2),
добре организационе и комуникационе способности, познавање
рада на рачунару - познавање програма “Fidelio” је пожељно.

Бармен и конобар

Посластичар
2 извршиоца

Опис посла: припрема све врсте посластичарских производа,
одговоран је за квалитет свих производа које је израдио, одговоран је за примену стандарда који се односе на посластичарницу, врши и друге послове по налогу шефа кухиње.
УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, искуство у хотелијерству на истим или сличним пословима.

Помоћни радник у кухињи
4 извршиоца

Опис посла: врши послове пријема, прања, чишћења и сортирања свих врста намирница и инвентара у кухињском блоку,
одговоран је за хигијену и исправност инвентара кухињског
блока, обавља и друге послове по налогу шефа кухиње.
УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, искуство на истим или
сличним пословима.

Аниматор

4 извршиоца

2 извршиоца

Опис посла: поштује прописане стандарде сервиса хране и
пића, води редовну евиденцију залиха робе и одговоран је
за инвентар којим рукује, одржава хигијену радног простора,
обавља и друге послове по налогу шефа одељења.

Опис посла: учествује у активностима одељења анимације,
брине о техничкој исправности и сигурности свих апарата у
одељењу анимације, осмишљава програме за забаву деце и
одраслих.

УСЛОВИ: III - IV степен угоститељске струке, радно искуство на
истим или сличним пословима од најмање годину дана, знање
енглеског језика (ниво Б1), изражене комуникационе способности, пожељно искуство у раду са “Micros” системом.

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, најмање годину дана радног искуства на сличним позицијама, најмање 6 месеци радног
искуства са децом, одлично познавање енглеског језика, изражене комуникационе способности, напредне презентационе
вештине.

Хостеса

2 извршиоца

Опис посла: дочекује госте у ресторану и брине о смештају,
комуницира са гостима и прати коментаре, води редовну евиденцију протока гостију у ресторану и извештава супервизора
ресторана, обавља и друге послове по налогу шефа одељења.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство на истим
или сличним пословима, одлично познавање енглеског језика
и још једног светског језика, изражене комуникационе способности, организационе способности и способности решавања
проблема.

Кувар и помоћни кувар
4 извршиоца

Опис посла: припрема оброке у складу са нормативима, дужан
је да се придржава прописа и стандарда кухиње, одговоран је
за квалитет производа које припрема.
УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, кувар - кулинарски
техничар, минимум 2 године радног искуства у хотелима више
категорије на пословима кувара.

Масер

2 извршиоца

Опис посла: брине о гостима, хигијени и простору у којем ради;
предлаже и требује средства за масажу, води уредну документацију о извршеним масажама; примењује поступке савремених
масерских техника и њихову стручну примену; поступци масаже морају бити базирани на основним теоријским и практичним
знањима о мишићима, меким ткивима и зглобовима, савременим техникама стимулације: класичне, парцијалне, релаксационе, антицелулит и друге масаже, коже, поткожних ткива, мишића, костно-зглобног система и друго.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - физиотерапеут или положен завршни испит уверење - сертификат за обављање делатности масер, знање енглеског језика, најмање годину дана радног искуства на сличним позицијама.

Радник у перионици
2 извршиоца

Пекар

Опис посла: прима, броји, пере и пегла хотелску постељину,
пешкире, веш гостију и униформе особља; води евиденцију
примљених и предатих постељина и пешкира; води евиденцију
оштећеног рубља и обавештава супервизора о својим активностима.

Опис посла: припрема све врсте пекарских производа, одговоран је за квалитет свих производа које је израдио, одговоран је
за примену стандарда који се односе на пекару, врши и друге
послове по налогу шефа кухиње.

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, искуство у хотелијерству на пословима домаћинства или сличним пословима, добре
комуникационе способности.

2 извршиоца

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, искуство у хотелијерству на истим или сличним пословима, пожељно искуство на
пословима пица мајстора.
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Собарица

4 извршиоца

Опис посла: ради на пословима спремања и одржавања хигијенске исправности соба и хотелских просторија; води евиденцију
заборављених ствари гостију и о том обавештава претпостављеног; одговара за хигијену и исправност прања, полирања, сортирања опреме, чаша, постељине, купатила и намештаја у
собама; по потреби обавља послове прања и пеглања; врши
послове одржавања хигијене у просторијама домаћинства и
припадајућим магацинима; одговорна је за примену стандарда,
као и важећих санитарних прописа који се односе на спремање
и одржавање хигијенске исправности соба и хотелских просторија а према упутствима главне домаћице.
УСЛОВИ: II - IV степен стручне спреме. Радно искуство на сличним пословима најмање 3 месеца.
ОСТАЛО: Запосленима су обезбеђени компетитивни услови за
рад, смештај и исхрана. Хотел је од Књажевца и Пирота удаљен
око 60 км, од Ниша 110 км, а од Београда 330 км. Молимо вас да
пријаве са биографијом и пропратним писмом на српском језику
и фотографијом пошаљете најкасније до 31.10.2015. године, на
и-мејл адресу: konkurs@hotelstaraplanina.com. У пољу “Subject”
наведите своје име и презиме и назив позиције на коју конкуришете. За опширније информације о хотелу, посетите наш сајт:
www.staraplanina.falkensteiner.com.

ХОТЕЛ „СРБИЈА“

11000 Београд, Устаничка 127ц

Референт продаје и резервација
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломирани економиста
за туризам и угоститељство; дипломирани туризмолог; дипломирани менаџер - мастер менаџер; искуство на истом или сличном радном месту у хотелском пословању минимално годину
дана, а предност имају кандидати који су радили у служби продаје у хотелијерству; активно знање енглеског језика; пожељно
је знање још једног страног језика; познавање рада на рачунару у MS Office пакету (Word, Excel, Power Point..); поседовање
возачке дозволе Б категорије; професионално понашање; комуникативност; иницијатива и креативно размишљање; прилагодљивост; тимски дух; организационе способности. Заинтересовани кандидати пријаве могу слати на и-мејл: mirabeocanin@
hotelsrbija.com до 30.10.2015. године.

РАДЊА ЗА КРОЈАЧКУ ДЕЛАТНОСТ,
ПОПРАВКУ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ И
ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ И БОЈЕЊЕ
“ЉИЉА 3 - ТРИ”
18000 Ниш, Обилићев венац 78
тел. 062/77-4070

Пеглање и шивење гардеробе
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању са
познавањем шнајдерског заната. Рок за пријаву: 30 дана.

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

СЗТР „ЕЛЕКТРО ПЛУС“
БРАНИСЛАВА ЈАЊИЋ - ПРЕДУЗЕТНИК
21000 Нови Сад, Јеврејска 18
тел. 060/554-8070
e-mail: elektroplus@gmail.com

Инсталатер за кабловску ТВ
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању електромеханичар, електромеханичар електромеханике, возачка дозвола
Б категорије, пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на контакт тел. 021/451-424 или 060/554-8070.

ХОТЕЛ „СРБИЈА“

11000 Београд, Устаничка 127ц

ИТ администратор
на одређено време

УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме, факултет организационих наука, електротехнички факултет - смер информатичар;
знање енглеског језика - средњи ниво; поседовање возачке
дозволе Б категорије; радно искуство на истим пословима најмање 2 године. Заинтересовани кандидати пријаве могу слати
на и-мејл: mirabeocanin@hotelsrbija.com, до 30.10.2015. године.

“АЛЕКСАНДРИЈА ФРУШКА ГОРА”
ДОО БЕОГРАД
21238 Чуруг, Железничка бб

Помоћни радник у пекари
на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршену основну школу и
да су на евиденцији НСЗ.

Пекар

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању пекар или КВ
прехрамбеног смера. Кандидати треба да поседују радно искуство од минимум 12 месеци на пословима пекара.
ОСТАЛО: Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Заинтересовани кандидати могу да се пријаве на назначени контакт
телефон или на и-мејл: office.curug@aleksandrijafruskagora.rs
или да дођу лично у просторије “Александрија Фрушка гора”
доо Београд, Огранак „Производња Чуруг“, у Чуругу, Железничка бб, сваког радног дана, од 10 до 14 часова.

“ALMOND GROUP” DOO

21000 Нови Сад, Марија Трандафил 14
тел. 069/100-4766
e-mail: office@almond.co.rs

Директор друштва за посредовање у
осигурању
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у било ком занимању,
потребна лиценца за заступника у осигурању. Јављање кандидата на контакт телефон: 069/100-47-66. Рок за пријављивање
на конкурс: 23.10.2015. године.
21.10.2015. | Број 644 |
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Грађевинарство и индустрија
ФАБРИКА ХАРТИЈЕ „БЕОГРАД“ ДОО
11000 Београд, Прилазни пут Ади Хуји 9
e-mail: ivana.jankovic@fabrikahartije.rs

Механичар флуидне технике
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машиниста гасоенергетских
и пнеумоенергетских постројења, 36 месеци радног искуства,
возачка дозвола Б категорије, енглески језик - почетни ниво,
обезбеђен превоз, 6 месеци пробни рад. Рок за пријављивање
је 06.11.2015. године. Слање пријава за запослење мејлом.

„FALKE SERBIA“ D.O.O. LESKOVAC
16000 Лесковац, Текстилна 71

Механичар (плетеће и остале текстилне
машине)
Опис посла: редовно одржавање, контрола и поправка текстилних машина и делова; евиденција и контрола резервних делова
и прибора за текстилне машине; механичко одржавање остале
опреме компаније.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пожељно машинског
смера; познавање текстилних машина (предност - компјутеризоване плетеће машине, машине за шивење чарапе/еластични
шав са 4 игле, шиваће машине за затварање прстију); пожељно
познавање рада на рачунару; пожељно познавање енглеског
или немачког језика; спремност на усавршавање; спремност за
динамичан и тимски рад.

Електричар

Електроинжењер
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, радно искуство минимум 2 године, израда софтвера; програмирање, спремност
за рад на терену.

Машинбравар

на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, неопходно радно искуство у
монтажи - минимум 2 године, спремност за рад на терену.

Варилац

на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, неопходно радно искуство
са аргонским варењем - минимум 2 године, спремност за рад
на терену.

Асистент у маркетингу и продаји
УСЛОВИ: завршен економски факултет - VI или VII степен стручне спреме или факултет за менаџмент, активно коришћење
енглеског језика (конверзацијски ниво), пожељно познавање
још једног страног језика (италијански, немачки), одлично
знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, пожељно радно искуство на сличним или истим пословима минимум
2 године. Заинтересовани кандидати пријаве могу слати на
и-мејл: info@primartehno.rs. Рок за пријављивање на конкурс:
31.10.2015.

Mедицина

2 извршиоца

Опис посла: контрола рада и одржавање разводних електричних ормара и инсталација у објектима у фабрици; контрола рада
и одржавање комплетних система аутоматизације, командних
електричних ормара, електричних мотора, уређаја и елемената
за сигурност и заштиту на раду, индивидуалних уређаја, пратеће опреме и инсталације на опреми у фабрици; контрола рада
и одржавање електроенергетских постројења у фабрици.
УСЛОВИ: електротехничка школа, минимум III степен стручне
спреме; познавање рада на рачунару; познавање енглеског
језика - пожељно; 1 година радног искуства.
Одговорни задаци и задаци пуни изазова у једном интернационалном окружењу, чине FALKE, као власника породичне производње, врло атрактивним послодавцем. Пријаве слати на мејл
адресу: FALKE.Serbia@FALKE.com или поштом на адресу: FALKE
Serbia d.o.o Leskovac, Текстилна 71, 16000 Лесковац, са назнаком: „За конкурс ______”.

ПРИМАР ТЕХНО

21473 Маглић, Ћирпанова 25/а
тел. 021/785-041

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

Доктор стоматологије
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет (VII/1 степен стручне спреме), положен стручни испит за доктора стоматологије,
лиценца, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office
и Windows окружење), пожељно радно искуство у струци: најмање три месеца. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву
на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених - венчаних, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету, фотокопију радне
књижице, фотокопију лиценце, фотокопију личне карте. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.
Пријаве слати на горенаведену адресу - III спрат, соба бр. 15.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Дома
здравља.

на одређено време
2 извршиоца

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, радно искуство - минимум 2 године, знање рада на рачунару: AutoCAD,
Mechanical Desktop, Pro/ENGINEER, Microsoft Office, спремност за
рад на терену.

Оглас објављен 30.09.2015. године поништава се за
радно место: лабораторијски техничар, на одређено
време. У осталом делу оглас остаје непромењен.

Машински инжењер
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ДОМ ЗДРАВЉА
МАЛИ ЗВОРНИК

15318 Мали Зворник, Рибарска 25
тел. 015/472-211
e-mail: dzmalizvornik@open.telekom.rs

Доктор медицине

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме,
доктор медицине; положен стручни испит. Кандидат је дужан
да уз пријаву на оглас достави следећа документа: пријаву са
кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству. Пријаве слати на адресу установе или донети
лично у управу Дома здравља, сваког радног дана од 7 до 15
часова, са назнаком: „За оглас”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

Српска Црња, Патријарха Арсенија Чарнојевића 15

Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене, до повратка
радника са неплаћеног одсуства

Опис послова: обавља послове у амбуланти који предвиђају
припрему пацијената за преглед, асистирање лекару при интервенцијама, спровођење прописане терапије у амбуланти и на
терену, обављање патронажних посета, учествује у обављању
систематских прегледа, вакцинација, стерилисање инструмената, мењање катетера, рад на ЕКГ апарату, вођење прописане
медицинске документације и евиденција, израда потребних
извештаја, по потреби и налогу лекара узима узорке крви и урина и на терену.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа, смер
општи, IV степен стручне спреме. Уз зехтев за заснивање радног односа приложити: CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу
издату од надлежног органа или Решење о упису у комору. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку
о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току
школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина
трајања школовања, итд.). О разговору са кандидатом обавезно
се сачињава записник. О избору кандидата одлучује директор
Дома здравља Српска Црња. 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. Оглас се објављује и на
веб-страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Захтев за заснивање радног односа,
са назнаком: „За радно место“, доставити поштом или личном
доставом, у писарницу Дома здравља Српска Црња, Патријарха
Арсенија Чарнојевића 15.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

Доктор медицине

на одређено време ради замене одсутног радника

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: завршен медицински факултет (звање доктор медицине - VII/1 степен стручне спреме), положен стручни
испит, лиценца за рад. Кандидат подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију
потврде о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за
рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе, кратку биографију, фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на адресу: Српско-грчког пријатељства 17, Гроцка или непосредно у канцеларији писарнице правне службе.
Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК

16205 Бојник, Стојана Љубића бб
тел. 016/850-254

Директор
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
имају држављанство Републике Србије, високу школску спрему здравствене струке са специјализацијом из области која
представља делатност Дома здравља Бојник или високу школску спрему друге струке са завршеном едукацијом из области
здравственог менаџмента, најмање 5 година радног стажа у
области здравствене заштите, да нису кажњавани за дела која
их чине неподобним за обављање функције директора (да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6
месеци или да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против достојанства личности и морала), општа здравствена способност. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања. Уз пријаву и краћу биографију, кандидат
прилаже: уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о
стеченој специјализацији, оверену фотокопију лиценце, потврду о радном стажу у области здравствене заштите и лекарско
уверење. Неблаговремене и непотпуне пријава неће бити узете у разматрање. Тражена документација не може бити старија
од 6 месеци, осим фотокопија дипломе, лиценце и уверења о
стеченој специјализацији. Пријаве са документацијом слати на
адресу Дома здравља Бојник или предати лично у канцеларији
правне службе, број 201, на другом спрату.

ДОМ ЗДРАВЉА
ВЛАДИЧИН ХАН

17510 Владичин Хан, Николе Тесле бб
тел. 017/472-678

Оглас објављен 02.09.2015. године, у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: возач, на
одређено време до повратка радника са боловања, због
недобијања сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава.

Посао се не чека,
посао се тражи
21.10.2015. | Број 644 |
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ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, К. Петровића 328
тел. 017/651-315

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до 08.10.2016. године, у Служби
ХМП

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер медицинска сестра - техничар, IV степен стручне спреме, положен
стручни испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву на конкурс
подносе следећа документа: молбу за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, диплому о завршеној
школи (оверена фотокопија), уверење о положеном стручном
испиту (оверена фотокопија), лиценцу за рад или решење о
упису у КМСЗТС (оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), уверење суда да се
не води кривични поступак, лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран). У захтеву (молби) кандидат треба да
наведе документацију коју је доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому здравља Бујановац,
К. Петровића 328, Бујановац, сваког радног дана од 07,00 до
14,00 часова, у затвореној коверти или послати препоручено
поштом на адресу Дома здравља Бујановац, са назнаком: “За
оглас - медицинска сестра”. Рок за пријем пријава је 8 дана од
дана оглашавања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве на оглас се неће разматрати. О избору ће
кандидати бити писмено обавештени.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-148

Организатор спортске рекреације

на одређено време ради замене запосленог на
неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне спреме
(професор физичког васпитања); радно искуство у струци најмање 9 месеци. Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о завршеном VII степену стручне спреме (оригинал или оверена фотокопија), потврду послодавца о радном
искуству (оригинал), кратку биографију. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Медицинска сестра

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге
детета

УСЛОВИ: виша или средња стручна спрема (виша медицинска сестра или медицинска сестра), VI или IV степен стручне
спреме; положен стручни испит за своје звање. Кандидати уз
пријаву подносе следећу документацију: диплому о завршеној
вишој или средњој школи (оригинал или оверена фотокопија),
уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена
фотокопија), кратку биографију. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ
ПАРАЛИЗУ
И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/407-3661

Виши физиотерапеут

на одређено време по основу замене привремено
одсутног радника
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УСЛОВИ: виша медицинска школа, VI степен стручности, смер
виши физиотерапеут; положен стручни испит; радно искуство
6 месеци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на
оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене
фотокопије: дипломе о завршеној школи, извода из матичне
књиге рођених, уверења о држављанству, потврда да се против
лица не води судски поступак, доказ о радном искуству, уверење о положеном стручном испиту.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене привремено
одсутног радника

УСЛОВИ: средња медицинска школа (IV степен) - општи или
педијатријски смер; положен стручни испит; радно искуство до
6 месеци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на
оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене
фотокопије: дипломе о завршеној школи, извода из матичне
књиге рођених, уверења о држављанству, потврда да се против
лица не води судски поступак, доказ о радном искуству, уверење о положеном стручном испиту.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом достављају се
на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Правна служба, Београд, Сокобањска 17а.

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

Специјалиста медицинске биохемије или
дипломирани фармацеут медицинске
биохемије
на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања

УСЛОВИ: ВСС, медицински или фармацеутски факултет; специјалистички испит из медицинске биохемије; дозвола за рад лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног
односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу); једна година радног искуства у струци. Кандидат
је дужан да достави: фотокопију дипломе о завршеној траженој
школи; фотокопију уверења/дипломе о положеном траженом
испиту; дозволу за рад (лиценца или решење) у фотокопији;
кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве се
подносе поштом на наведену адресу болнице. Пријаве поднете
мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимти у разматрање.

ПОЛИКЛИНИКА „МИКРОМЕДИКА“
ПР СНЕЖАНА МАТИЋ
35000 Јагодина, Ђуре Јакшића 2л

Специјалиста интерне медицине или
гинекологије
Медицински биохемичар или доктор
медицине специјалиста клиничке
биохемије или фармацеут специјалиста
клиничке биохемије
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни
испит, положен специјалистички испит, важећа лиценца. Предност ће имати кандидати који имају искуства у раду. Заинтересовани кандидати уз пријаву, у којој се обавезно наводи радно
место за које се кандидат пријављује, као доказе о испуњавању наведених услова подносе следећу документацију: кратНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ку пословну биографију, оверену фотокопију дипломе (о завршеном факултету), оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију положеног специјалистичког испита, фотокопију радне књижице. Лекарско уверење
о здравственој способности прилажу само изабрани кандидати
пре закључења уговора о раду. Пријаве и доказе о испуњености
услова кандидати могу предати лично у Поликлиници „Микромедика“ или послати поштом на адресу: Ђуре Јакшића 2л,
35000 Јагодина, са назнаком: “За конкурс за запошљавање” или
путем мејла: kontakt@mikromedika.rs. Кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор. Конкурс је отворен до попуне
радног места.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9
тел. 034/853-349

Доктор стоматологије

на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене (дуже боловање)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки
факултет; положен стручни испит; лиценца за рад. Кандидат је
обавезан да уз пријаву на конкурс приложи следећа документа: биографију са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом;
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; оверену
фотокопију одобрења за самосталан рад у струци (лиценца) или
решење да је у поступку добијања или обнављања лиценце.
Оригинали или оверене фотокопије извода из матичне књиге
рођених и уверења о држављанству не смеју бити старији од
01.01.2015. године. Изабрани кандидат је у обавези да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој
способности. Пријаве слати на адресу: Дом здравља Лапово,
34220 Лапово, Иве Андрића 9, са обавезном назнаком: “Пријава
за радно место доктора стоматологије”. Све додатне информације се могу добити на телефон: 034/853-349. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Избор
кандидата извршиће директор Дома здравља Лапово.

МЦ ПОЛИКЛИНИКА “СИМЕД”

21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 79б
тел. 021/557-056

Доктор специјалиста опште медецине
УСЛОВИ: доктор специјалиста - дерматолог. Рок за пријављивање на конкурс је 08.11.2015. године.

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2
тел. 021/770-055

Дипломирани фармацеут

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII степен), завршен фармацеутски факултет и положен стручни испит. Документација коју
кандидат треба да приложи уз пријаву: CV, фотокопија дипломе и доказ о положеном стручном испиту. Кандидат се прима у
радни однос на одређено време од 6 месеци, у апотеци у Бачу.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
Пријаве слати у затвореним ковертама, са назнаком: „Пријава
на оглас“, на адресу Дома здравља Бач или доставити лично у
службу општих послова установе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.
Бесплатна публикација о запошљавању

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за општу и адолесцентну педијатрију
и токсикологију у Служби за општу и адолесцентну
педијатрију и епилептологију стационара Клинике
за педијатрију, на одређено време до повратка
запослених са боловања, са пробним радом у
трајању од једног месеца

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за хроничне плућне болести Службе за
плућне болести стационара Клинике за педијатрију,
на одређено време до повратка запослених са
боловања, са пробним радом у трајању од једног
месеца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу
стручну спрему - IV степен - завршена средња медицинска школа, смер педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра
- техничар, положен стручни испит, лиценца за рад. Уз пријаву
се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи, уверење
о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издату од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе,
уверење да се против кандидата не води кривични поступак
(уверење суда, не старије од 6 месеци), уверење да кандидат
није осуђиван (из полицијске управе, не старије од 6 месеци),
уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених,
фотокопија радне књижице (оверена), потврда о запослењу у
области здравствене заштите деце, уколико је кандидат има,
кратка биографија (Curriculum Vitae, CV) са адресом, контакт
телефоном, интернет адресом. Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања,...). Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско
уверење о здравственој способности за послове које ће обављати. Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или поштом
на адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у
радни однос на Одељењу: _________ (навести назив)“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за имунологију и алергологију Службе
за имунологију, алергологију, реуматологију и дечју
кардиологију стационара Клинике за педијатрију,
на одређено време до повратка запосленог са
боловања, са пробним радом у трајању од једног
месеца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: средња стручна
спрема - IV степен - завршена средња медицинска школа, смер
педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра техничар, положен стручни испит, лиценца за рад. Уз пријаву се
подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа:
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диплома о завршеној средњој медицинској школи, уверење о
положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издата
од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе, уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није
осуђиван (полицијске управе, не старије од 6 месеци), уверење
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, фотокопија радне књижице (оверена), кратка биографија (Curriculum
Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“. Кандидати који испуњавају
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему
(претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања,
додатно образовање или оспособљености, дужина трајања
школовања,...). Приликом заснивања радног односа, кандидат
је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати. Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или поштом на адресу Института, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос на Одељењу
за имунологију и алергологију”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

у Одељењу неонаталне хирургије Службе опште
дечје хирургије стационара на Клиници за дечју
хирургију, на одређено време до 30.11.2015. године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседују
средњу стручну спрему - IV степен, завршена средња медицинска школа, педијатријски или општи смер, положен стручни испит, лиценца за рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу
или овереној копији, следећа документа: диплома о завршеној
средњој медицинској школи, уверење о положеном стручном
испиту, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе
или решење о упису у именик коморе, уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске управе, не старије од 6 месеци), уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, фотокопија радне
књижице, потврда о запослењу у области здравствене заштите
деце, уколико је кандидат има, кратка биографија (Curriculum
Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати. Кандидати
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току
школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина
трајања школовања,...). Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или поштом на адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем једне медицинске сестре - техничара у
Одељењу неонаталне хирургије“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА
ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ

11000 Београд, Булевар Франше Д‘Епереа 5
тел. 011/3613-489

Доктор медицине

за рад у Служби за хитну медицинску помоћ
6 извршилаца

УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет; положен стручни испит
за звање доктора медицине; дозвола за рад - лиценца издата
од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или
решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да
доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце издате од
стране надлежног органа (ако је кандидат из радног односа),
фотокопију решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Пријаве на оглас послати препоручено поштом, са
назнаком: “За јавни оглас” и навођењем радног места на које
конкурише. Неблаговремене и нептопуне пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30
дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити
објављена на веб-страници Градског завода за хитну медицинску помоћ. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати
повраћај конкурсне документације. Кандидат који буде изабран
за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања
уговора о раду биће дужан да достави: оверене копије доказа
о испуњености услова, као и доказ о започетој или извршеној
имунизацији на хепатитис Б; извештај о извршеном претходном лекарском прегледу за рад под отежаним условима; уверења да се против кандидата не води истрага или кривични
поступак (уверење издаје надлежни суд); фотокопију уверења
полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на
безусловну казну затвора од 6 месеци; фотокопију одјаве на
претходно осигурање - М образац и радну књижицу.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВАЧИЦА
Ковачица

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом, треба да испуњава и следеће услове: да је доктор медицине са положеним специјалистичким испитом из делатности
ДЗ Ковачица или да је доктор медицине са положеним стручним испитом или да је дипломирани економиста или дипломирани правник са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента; да има седам година радног стажа у области
здравствене заштите, а од тога најмање 3 године на руководећем радном месту. Кандидати поред пријаве на конкурс,
која садржи биографију, предлог програма рада и развоја ДЗ
Ковачица у наредном периоду, достављају и следеће доказе:
доказ о стручној спреми, лиценци, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, фотокопију радне књижице,
потврду о руководећем радном месту, уверење да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница и
уверење о здравственој способности. Сву документацију доставити у овереној фотокопији. Пријаве слати у року од 8 дана од
дана објављивања огласа, на адресу: Дом здравља Ковачица,
26210 Ковачица, Штурова 42, са назнаком: “За јавни конкурс
за избор директора”. Непотпуне и неблаговрене пријаве неће
се разматрати.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

Дефектолог - тифлолог

на период од 4 године

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/672-522, лок. 725

за рад у ОЈ специјалистичко-консултативни
прегледи, на одређено време до повратка запослене
са боловања

УСЛОВИ: завршени дефектолошки факултет, положен стручни
испит. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном дефектолошком факултету, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, ако кандидат поседује радно искуство - доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас
достављати у затвореним ковертама, писарници Опште болнице „Свети Лука” Смедерево или путем поште на горенаведену
адресу, уз напомену: “Пријава на оглас”, са навођењем радног
места за које се конкурише. Уколико кандидат има и-мејл адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о резултату
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА
“ДР ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ” ШАБАЦ
15000 Шабац, Попа Карана 4
тел. 015/363-300, 363-379

Виша медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат
мора испуњавати и следеће посебне услове: завршена виша
медицинска школа, општи смер - VI степен, положен стручни
испит.

Гинеколошко - акушерска сестра

на одређено време до повратка запослених са боловања
2 извршиоца

31000 Ужице, Милоша Обреновића 17
тел. 031/561-255

Директор

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред
општих услова прописаних законом испуњава и следеће посебне услове: завршен медицински или стоматолошки или фармаколошки факултет, специјализацију из гране медицине или стоматологије или фармације која је из делатности Здравственог
центра Ужице и најмање 5 година радног стажа по положеном
специјалистичком испиту, или завршен економски факултет и
специјализација из здравственог права и завршена едукација
из области здравственог менаџмента и најмање 5 година радног
стажа на пословима руковођења у здравственој установи, или
завршен правни факултет и специјализација из здравственог
права и завршена едукација из области здравственог менаџмента и најмање 5 година радног стажа на пословима руковођења
у здравственој установи. Директор се именује на 4 године од
дана ступања на дужност. Уз пријаву на конкурс кандидати
прилажу краћу биографију и доказе о испуњавању услова: оригинал извод из матичне књиге рођених који није старији од 6
месеци; оверену копију дипломе о завршеном медицинском
или стоматолошком или фармацеутском факултету и дипломе
о положеном специјалистичком испиту из гране медицине или
стоматологије или фармације која је из делатности Здравственог центра, са оргиналном потврдом о радном стажу по положеном специјалистичком испиту или оверену копију дипломе о
завршеном економском или правном факултету, са овереном
копијом уверења - дипломе о завршеној специјализацији из
здравственог права и оверену копију потврде о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, као и оргиналну
потврду о радном стажу на пословима руковођења у здравственој делатности. Пријаве на јавни конкурс се достављају у року
од 15 дана од дана објављивања, на адресу: Здравствени центар Ужице, Улица Милоша Обреновић 17, 31000 Ужице. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Култура и информисање
ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
„СЛОВО”
34220 Лапово, Његошева 6а
тел. 034/6852-198

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат
мора испуњавати и следеће посебне услове: завршена медицинска школа, гинеколошко-акушерски смер - IV степен стручне
спреме, положен стручни испит.

на мандатни период од 4 године

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да попуне пријаву на оглас на
обрасцу који је прописала Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић” Шабац, а који се може преузети у управи болнице или
на веб-сајту: www.bolnica015.org.rs. Уз пријаву се обавезно подносе: оверена фотокопија дипломе о завршеном образовању,
доказ о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да није покренута истрага и
да оптужница није ступила на правну снагу (уверење суда).
Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.
Кандидати имају право уз пријаву да доставите и друге доказе
за које сматрају да могу бити од утицаја на вршење избора по
овом огласу. Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Опште
болнице „Др Лаза К. Лазаревић” Шабац, Попа Карана 4, Шабац,
сваког радног дана од 7 до 15 часова или послати препоручено
поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

УСЛОВИ: висока стручна спрема на основним студијама у
трајању од четири године, просветно-педагошког или социолошког смера и положен стручни испит за обављање библиотекарских послова; да кандидат има три године радног искуства у
струци; да се против њега не води истрага и да није подигнута
оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности; држављанство Републике Србије; општа здравствена способност и предлог програма рада и развоја библиотеке за период
од четири године. Конкурсна документација за избор кандидата за директора библиотеке треба да садржи: предлог програма рада и развоја библиотеке за период од 4 године, оверену
копију дипломе или уверења о стручној спреми, оверену копију
радне књижице или доказ о радном искуству, биографију која
мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга
рада установе културе са кратким прегледом остварених резултата у раду, уверење надлежног органа да се против кандидата
не води истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 6
месеци) за кривична дела која се гоне по службеној дужности,
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уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6
месеци, извод из матичне књиге рођених, оверена копија личне карте и доказ о општој здравственој способности - лекарско
уверење (оригинал). Пријаве на конкурс подносе се непосредно или путем поште, Управном одбору Општинске библиотеке
„Слово”, на адресу: Општинска библиотека „Слово”, Његошева
6а, 34220 Лапово, са назнаком: „Пријава на конкурс, не отварати”. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“ДУШАН МАТИЋ”

35230 Ћуприја, Милице Ценић 15

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему, VII степен
стручне спреме или први или други степен академских студија,
положен стручни библиотекарски испит предвиђен за високу
стручну спрему и основно стручно звање библиотекар, најмање
три године радног искуства у култури (у области претежне
делатности установе), да поседује организационе способности,
да се против кандидата не води истрага и да није подигнута
оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, да је држављанин Републике Србије. Директор библиотеке
именује се на период од четири године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити следећу
документацију: оверену копију дипломе или уверења о стеченој
стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту, оверену копију радне књижице или уверења о радном искуству,
биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада библиотеке, са кратким прегледом остварених резултата у раду и доказ о организационим способностима, предлог програма рада и развоја библиотеке за период
од четири године, уверење суда, не старије од једног месеца,
да се против кандидата не води истрага и да против њега није
подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених оверену копију личне карте, лекарско уверење. Наведена конкурсна
документација подноси се препорученом пошиљком или лично на горенаведену адресу, са назнаком: „За јавни конкурс за
избор директора“. Рок за подношење пријава кандидата је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
МУЗЕЈ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 60

Конкурс објављен 02.09.2015. у публикацији “Послови” број 637, за радно место: кустос - приправник, на
одређено време једна година, 2 извршиоца, поништава
се у целости због правно-техничке грешке.

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

Б Е О Г РА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

11273 Батајница, Браће Михајловић Трипић 2

Наставник географије

на одређено време, са 45% радног времена

Наставник грађанског васпитања

на одређено време, са 65% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време

Наставник разредне наставе
на одређено време
3 извршиоца

Библиотекар

на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013);
образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања: образовање из психолошких, педагошких и
методичких диспциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; кандидат који је у току студија положио испиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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те из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл.
8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; држављанство РС; неосуђиваност за кривична дела
из чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; знање језика на коме се изводи васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију доказа
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких диспциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење одговарајуће високошколске
установе или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу), оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, уверење о
држављанству - оверена фотокопија, извод из матичне књиге
рођених - оверена фотокопија, CV. 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. С обзиром да доказ о неосуђиваности прибавља школа,
потребно је да кандидати у пријави наведу следеће податке:
ЈМБГ, име оца, девојачко презиме и пребивалиште (из личне
карте). Знање језика на коме се изводи васпитно-образовни
рад доказује се положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, осим за кандидате
који су стекли образовање на језику на коме се остварује васпитно-образовни рад (српски језик). Пријава на конкурс мора
садржати актуелни број фиксног и мобилног телефона и тачну
адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Рок за подношење пријава на конкурс је
8 дана од дана објављивања. Пријаве са документима којима
се доказује испуњеност услова конкурса доставити на горенаведену адресу.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
“БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ”
11000 Београд, Митрополита Петра 8

Наставник енглеског језика

са 40% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са боловања

Административно-финансијски референт
на одређено време до повратка запосленог са
боловања

УСЛОВИ: За професоре - одговарајућа стручна спрема на основу члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања,
Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи, Правилника о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи; општи услови из Закона о раду,
посебни услови из Закона о основама система образовања и
васпитања. За административно-финансијског референта минимум средња стручна спрема, економског или правног усмерења. Потребну документацију (биографију, оверену копију
дипломе, оверену копију уверења о држављанству, оверену
копију извода из матичне књиге рођених, потврду о неосуђиваности и уверење о положеном испиту за лиценцу) послати
поштом или доставити на адресу школе, Митрополита Петра 8.
Контакт телефон: 011/2763-040. Рок за доставу документације
је 8 дана од дана објављивања.
Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2186-635
e-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs

Наставник за ужу научну област
Физиологија животиња и човека

на Катедри за општу физиологију и биофизику, у
Институту за физиологију и биохемију
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Биохемија и молекуларна биологија

на Катедри за биохемију и молекуларну биологију, у
Институту за физиологију и биохемију
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Физиологија
и молекуларна биологија биљака
на Катедри за физиологију биљака, у Институту за
ботанику и Ботаничкој башти “Јевремовац”
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 Генетика и
еволуција
на Катедри за генетику и еволуцију 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 образовању и остали услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”
11080 Земун, Немањина 9

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуњава
следеће услове прописане чл. 8 став. 2, чл. 59 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење
и 68/2015): да има одговарајуће високо образовање за наставника основне и средње музичке школе, односно психолога или
педагога, стечено на студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање почев до 10.
септембра 2005. године; 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 РС; да зна српски језик - на
коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за
рад - положен стручни испит или испит за лиценцу у складу са
законом; најмање 5 година рада у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања
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предвиђеног ставом 1 услова. Уверење о положеном испиту за
директора школе се не прилаже, с обзиром да надлежни министар није донео подзаконски акт о испиту за директора установе.
Стога се пријава која не буде садржала наведени документ неће
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези
да испит за директора установе положи сходно роковима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања
и условима које пропише надлежни министар.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси следећу
документацију: биографске податке, односно радну биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању, оверену фотокопију дозволе за рад положен стручни испит или испит за лиценцу, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора, оригинал
потврду о раду у области образовања као доказ да има најмање
5 година рада у школи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања предвиђеног ставом
1 услова, оригинал уверење о држављанству, оригинал извод
из матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену спососбност за рад са ученицима, уверење да није под истрагом, доказ да зна српски језик (диплома
издата на српском језику), остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Изабрани директор
који нема положен испит за директора дужан је да га положи
у року од годину дана од дана ступања на дужност. Пријаве се
могу подносити на горенаведену адресу, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Ближе информације се могу добити код секретара школе, на број телефона: 011/2615-223.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Расписује конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа:

Ванредни или редовни професор за ужу
научну област Физика
за рад на одређено или неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора
наука. Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - др. пропис, 97/08, 44/10),
Статута Универзитета и Статута Саобраћајног факултета. Рок
за пријављивање 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
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-081

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу научну област
Психологија ометености
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: докторат дефектолошких наука, да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 5 и 7 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 44/2010, 99/14), као и
Статутом факултета за избор у звање доцента или ванредног
професора.

40

| Број 644 | 21.10.2015.

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Методологија истраживања у
специјалној едукацији и рехабилитацији
на одређено време од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: докторат психолошких наука, да кандидат испуњава
услове предвиђене чл. 64 ст. 5 Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 44/2010, 99/14), као и Статутом
факултета за избор у звање доцента.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на
конкурс, биографија, библиографија, оверене копије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се факултету,
на наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка одсутног радника, за
рад у матичној школи

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутних радника,
за рад у матичној школи и издвојеном одељењу
Арнајево
2 извршиоца

Наставник техничког и информатичког
образовања

на одређено време до повратка одсутног радника, за
рад у матичној школи

Педагошки асистент

на одређено време за школску 2015/2016. годину, до
31.08.2016. године, за рад у матичној школи

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15). Уз
пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе и уверење о
држављанству РС. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или лично у правној служби школе.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН ХРИСТИЋ”

11400 Младеновац, Краља Петра I 175
тел. 011/8244-191, 011/8238-668

Наставник хармонике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани музичар - акордеониста, мастер музички
уметник, професионални статус акордеониста/хармоникаш, са
или без радног искуства. Кандидати треба да испуњавају услове из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати који испуњавају услове конкурса подлежу
обавезној провери радних способности. Кандидати подлежу
обавезној провери психофизичких способности за рад са децом
и ученицима код надлежне службе за послове запошљавања
(члан 130 став 4 Закона о основама система образовања и васНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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питања). Кандидат за кога се директор определи поднеће доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (члан 120 став 1 тачка 2 Закона о основама система
образовања и васпитања). Уз пријаву кандидати достављају:
биографске податке, оригинал или оверену копију дипломе,
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену копију уверења о држављанству. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати на адресу школе.

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Грчића Миленка 71
тел. 011/2850-779

Библиотекар

са 55% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: Услови су предвиђени чланом 120 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања: 1. да кандидат има
одговарајуће образовање у наведеном занимању; 2. да 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. да је држављанин
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: краћу биографију; доказ о испуњености услова који су предвиђени чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања - докази из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс,
доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља установа. Пријаве са потребном документацијом
доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс - библиотекар школе”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Сарадник у лабораторији за ужу стручну
област Електронско пословање
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене дипломске академске (мастер) студије,
односно са њима изједначен степен студија сходно чл 127 Закона о високом образовању, из уже научне области; склоност и
способност за наставни и педагошки рад; минимално 3 године
радног искуства на пословима из уже научне, односно стручне
области за коју се кандидат бира; објављени стручни радови из
области за коју се бира.

Сарадник практичне наставе за
област Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа стручна област
Електроенергетика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене струковне студије другог степена из одговарајуће стручне области (специјалистичке струковне студије),
склоност и способност за наставни и педагошки рад.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс се могу предати лично или послати путем поште, на адресу Висока школа електротехнике и
рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд.
Уз пријаву на конкурс обавезно послати: CV уз одговарајуће
пропратне документе којима се потврђују наводи из CV-а; оверене фотокопије високошколске исправе (дипломе, уверења
о дипломирању) о завршеном одговарајућем степену студија,
Бесплатна публикација о запошљавању

сходно позицији за коју конкуришете, а у којима је исказана
просечна оцена. Конкурс је отворен најкасније до истека 8.
дана, рачунајући од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови”. Пријаве послате путем поште морају стићи у школу
до истека наведеног рока за конкурисање, иначе ће се сматрати
неблаговременим и неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Доцент за ужу научну област Управљање
квалитетом
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне
области; научни, односно стручни радови објављени у научним
часописима или зборницима са рецензијама и способност за
наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој
стручној спреми из одговарајуће научне области, биографију,
списак радова и саме радове. Услови за избор прописани су
Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на факултету. Сви прилози достављају се у електронској форми, на CD-у.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Библиотекар

са 75% радног времена, на одређено време ради
замене запослене, до краја школске 2015/16. године

УСЛОВИ: 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 гимназије, односно стручног сарадника - педгога или психолога; професор народне одбране; професор, односно дипломирани филолог за италијански
језик и књижевност; професор, односно дипломирани филолот
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 прифил: библиотекарство и информатика,
све према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013). Општи
услови: у складу са чланом 120 и чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања: 1) да кандидат има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван у
смислу чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и
68/15); 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 1), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс,
а о испуњености услова под 2) пре закључења уговора о раду.
Доказ о испуњености услова под бројем 3) прибавља установа.
Кандидати су дужни да поднесу уз пријаву на конкурс: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом образовању, ако
диплома није уручена (доказ о испуњенсоти услова под тачком
1); уверење о држављанству (оригинал или оверену фотоко21.10.2015. | Број 644 |
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пију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); уерење (потврду) о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечених у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (доказ о испуњености услова
под тачком 1). Пријаве се достављају секретаријату гимназије.
Неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. За
додатне информације обратити се секретаријату школе, на број
телефона: 2629-321.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”
11273 Батајница – Београд
Пуковника Миленка Павловића 7а
тел/факс: 011/787-0077
e-mail: os.bppinki@mts.rs
www.sopinkibatajnica.nasaskola.rs

Директор

на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовња
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у
складу са Законом о високом образовању почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10 септембра 2005. године) - за наставника основне школе,
педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са ученицима; држављанство Републике Србије; да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву за конкурс доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце, уверење
о држављанству не старије од 6 месеци, потврду о радном
искуству у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, радну биографију.
Школа прибавља уверење о неосуђиваности за све кандидате.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Кандидат изабран за директора школе дужан је да у року
и под условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања или другим актом који пропише Министарство просвете положи испит за директора. Рок за пријављивање је 15 дана. Кандидати ће бити обавештени о резултатима
конкурса, након доношења решења о избору директора, а по
протеку рока ил члана 60 ст. 8 Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс за избор директора”.

Посао се не чека,
посао се тражи
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СРЕДЊА ШКОЛА
“КОСТА ЦУКИЋ”

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 81

Наставник енглеског језика
Наставник економске групе предмета
Наставник математике
са 50% радног времена

Наставник француског језика
са 55% радног времена

Наставник географије
са25% радног времена

Наставник музичке културе
са 10% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст.
2 Закона о основама система образовања и васпитања и степен
и врста стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ
се доставља пре закључења уговора о раду); да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа); држављанство Републике
Србије. Уз пријаву доставити оверену копију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме и оригинал или оверену
копију уверења о држављанству Републике Србије.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РУДОВЦИ”

11566 Рудовци, Душана Петровића Шана 4
тел. 011/8192-220

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава услове предвиђене чланом 8 став 2 и чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15 и 68/15), и то: да има
одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 овог Закона, дозволу за рад, 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;
поседовање држављанства Републике Србије; знање језика
на којем се изводи образовно-васпити рад. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: радну биографију, односно биографске
податке; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговрајућем високом образовању; оверен препис или
оверену фотокопију уверење о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (дозвола за рад); доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из
матичне књиге рођених оригинал или оверена копија не старија
од 6 месеци); доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); потврда да кандидат има најмање пет година
радног стажа у области образовања и васпитања; доказ о поседовању организационих способности (факултативно). Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима канидат је дужан да достави пре
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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закључења уговора о раду. Наведена документација не може
бити старија од шест месеци. Доказ о неосуђиваности и доказ
о поседовању недискриминаторног понашања на страни кандидата прибавља школа пре доношења одлуке о избору. Ближе
информације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе, на број: 011/8192-220. Пријаве доставити лично или путем
препоручене поште, на горенаведену адресу. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

11563 Велики Црљени, Стевана Филиповића 10
тел. 011/8161-300

Наставник хемије

за 50% радног времена, на одређено време

Наставник енглеског језика
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, број 11/12 и 15/13); да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; извршена психолошка процена способности за рад са
децом и ученицима, у складу са законом. Уз пријаву кандидат
подноси: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговрајућем високом 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 држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству или извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци), доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима кандидат је дужан да достави пре
закључења уговора о раду. Наведена документација не може
бити старија од шест месеци. Доказ о неосуђиваности и доказ
о поседовању недискриминаторног понашања на страни кандидата прибавља школа пре доношења одлуке о избору. Ближе
информације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе, на број: 011/8161-300. Пријаве достављати лично или путем
препоручене поште, на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

11000 Београд, Војводе Бране 18/а
тел. 011/308-7264

Професор разредне наставе

на одређено време преко 60 дана, ради замене
одсутне запослене
3 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор разредне наставе; дипломирани учитељ мастер, мастер учитељ; психичка,
физичка и здравствена способност; да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, нити
се против њега води кривични поступак; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ,,СУРЧИН“
11272 Добановци, Маршала Тита 20
тел. 011/6555-771

Васпитач

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - виша школа за образовање
васпитача, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне
академске студије) или на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), са или без радног искуства.

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - виша школа за образовање
васпитача, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне
академске студије) или на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), са или без радног искуства.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - средња медицинска школа
васпитачког смера, са или без радног искуства.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - средња медицинска школа
васпитачког смера, са или без радног искуства.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме - основна школа, са или без
радног искуства.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат
доставља: радну биографију, оверене фотокопије дипломе о
стеченом образовању, извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да се
против њега не води истрага и да није подигнута оптужница (не
старије од 6 месеци), које издаје суд по месту пребивалишта.
Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду дужан је да
достави лекарско уверење о одговарајућој здравственој способности. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Пријаве доставити поштом или лично на горенаведену адресу. Рок
за пријаву је 7 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Краљице Марије 16

Објављује конкурс за избор:

Наставник у звању доцента, на одређено
време од 5 година, са пуним радним
временом или у звању ванредног
професора, на одређено време од 5 година,
са пуним радним временом, за ужу научну
област Производно машинство
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 35, соба бр. 121, у року од 15 дана од
дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну област
Математичка анализа
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: дипломирани математичар; студент мастер или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио
са укупном просечном оценом најмање 8,00. Ближи услови за
избор су утврђени чл. 71 ст. 1 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и чланом 91 Статута Математичког факултета. Уз молбу потребно је поднети: биографију,
оверену копију дипломе и уколико кандидат поседује - списак
научних радова и сепарате истих. Молбе са потребним документима могу се доставити факултету на наведену адресу или
лично предати у Секретаријату факултета, сваког радног дана,
од 10 до 15 часова, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-352

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Микробиологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Оториноларингологија са
максилофацијалном хирургијом
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Интерна
медицина (кардиологија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Интерна
медицина (пулмологија)
на одређено време од 5 година

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

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

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

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

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Дерматовенерологија
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Радиологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

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

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Гинекологија и акушерство

Посао се не чека,
посао се тражи
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на одређено време од 5 година

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

УСЛОВИ: докторат медицинских наука из области токсикологије
или фармакологије.

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

са 30% радног времена

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хумана генетика
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

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

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

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

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

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

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

Професор струковних студија,
област медицина, ужа научна област
фармакологија
са 50% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: докторат медицинских наука из области токсикологије
и фармакологије.

Професор струковних студија,
област медицина, ужа научна област
токсикологија
са 20% радног времена

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

Професор струковних студија,
област медицина, ужа научна област
козметологија
УСЛОВИ: докторат медицинских наука из области фармакологије.

Професор струковних студија, област
медицина, ужа научна област радиологија
УСЛОВИ: докторат медицинских наука из области радиологије
или патологије.

Професор струковних студија, област
медицина, ужа научна област патологија
на одређено време до 1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: докторат медицинских наука из области цитологије
или патологије.

Професор струковних студија,
област медицина, ужа научна област
комплементарна медицина
са 20% радног времена

УСЛОВИ: докторат медицинских наука.

Професор струковних студија, област
медицина, ужа научна област радиологија
на одређено време до 1/3 - допунски рад
2 извршиоца

УСЛОВИ: докторат медицинских наука из области радиологије.

Предавач, област медицина, ужа научна
област патологија
на одређено време до 1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: магистеријум медицинских наука или специјализација
из области патологије или патофизиологије, искуство у настави
3 године.

Предавач област, техничко-технолошка
ужа научна област, инжењерски
менаџмент или заштита животне средине
на одређено време до 1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум из индустријског менаџемента (Факултет за пословно-индустријски менаџмент), искуство у настави или струци 3 године.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о
високом образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији радних места. Кандидати који конкуришу за рад до
1/3 радног времена на одређено време - допунски рад, потребно је да приложе сагласност матичне радне организације у
којој се налази у сталном радном односу. Пријаве на конкурс
са биграфијом, изводом из матичне књиге рођених, овереним
дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима
којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће
се разматрати.
21.10.2015. | Број 644 |
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2618-155

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време до повратка одсутног запосленог,
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС“, бр.
8/2015); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом у ученицима; да има држављанство
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Провера психофизичких способности вршиће се у складу са законом. Уз пријаву
на оглас кандидат треба да приложи: кратку биографију, доказ
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству
или извод из држављанства), оверен препис извода из матичне
књиге рођених, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење надлежног суда да против
кандидата није покренута истрага. Лекарско уверење доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, уверење о
неоуђиваности прибавља школа. У року од 8 дана од истека
рока за подношење пријаве на конкурс, директор врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизчких способности. Проверу психофизичких способности врши
надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Одлуку о избору кандидата директор ће донети
у року од 8 дана од дана добијања мишљења Школског одбора. Писане пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на горенаведени број телефона - секретар школе.

БОР
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Оглас објављен 14.10.2015 године у публикацији
„Послови“ исправља се за радно место: универзитетски
наставник за ужу научну област Економија, на одређено
време, изборни период од три године, тако што уместо:
1 извршилац, треба да стоји: 2 извршиоца. У осталом
делу оглас је непромењен.

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

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Индустријско инжењерство
на одређено време од пет година, са 30% радног
времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Менаџмент и операциона
истраживања
на одређено време од три године
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УСЛОВИ: завршене основне и мастер академске студије
инжењерског менаџмента, студент докторских студија.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета. Уз пријаву
приложити: биографију, доказ о одговарајућој стручној спреми,
списак радова, као и саме радове и доказ надлежног органа
о неосуђиваности у смислу члана 62 став 4 Закона о високом
образовању и чл. 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве
65, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАША РАДОСТ”

32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339
e-mail: vrticlucani@open.telekom.rs

Кувар

на одређено време, најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: да је стекао
одговарајуће образовање - III или IV степен стручне спреме
угоститељског смера, занимање кувар или кулинарски техничар. Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад у образовној установи, 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 поднети:
оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених.
Изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду дужан је
да достави лекарско уверење о здравственој способности. Уверење о неосуђиваности прибавља установа. Фотокопије докумената морају бити оверене, а документација не старија од 6
месеци. Пријаве слати на наведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, са назнаком: “Конкурс за кувара”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339
e- mail: vrticlucani@open.telekom.rs

Васпитач

на одређено време, најдуже до 31.08.2016. године
2 извршиоца

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време, најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: васпитач који је стекао образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) према прописима који уређују
високо образовање, на основним студијама у трајању од најмање четири године или васпитач са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем. Медицинска сестра - васпитач - лице које има средње образовање - медицинска сестра
- васпитач (IV степен стручне спреме, медицинска школа васпитачког смера). Кандидат треба да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад у образовној установи, да није
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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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
поднети: оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених. Изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду
дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности. Уверење о неосуђиваности прибавља установа. Фотокопије докумената морају бити оверене, документација не старија
од 6 месеци. Пријаве слати на наведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, са назнаком: “Конкурс за
васпитача”.

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

Наставник предметне наставе - музичка
култура
на одређено време, са 80% радног времена (16
часова недељно, односно 32 сата)

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: академски музичар; дипл. музичар - музички педагог; дипл. музички педагог;
дипл. музичар - композитор; дипл. композитор; дипл. музичар
- диригент; дипл. музичар - музиколог; дипл. музиколог; наставник музичке културе; дипл. диригент; дипл музичар - акордеониста; дипл. музичар - гитариста; дипл. музичар - соло певач;
дипл. професор солфеђа и музичке клултуре; дипл. етномузиколог; дипл. музичар - пијаниста; дипл. музичар - чембалиста;
дипл. музичар - оргуљаш; дипл. музичар харфиста; дипл. музичар - перкусиониста; дипл. музичар - виолиниста; дипл. музичар - виолиста; дипл. музичар - виолончелиста; дипл. музичар
- контрабасиста; дипл. музичар - флаутиста; дипл. музичар обоиста; дипл. - музичар - кларинетиста; дипл - музичар фаготиста; дипл. музичар - хорниста; дипл. музичар - трубач; дипл.
музичар - тромбониста; дипл. музичар - тубиста; дипл. музичар - саксофониста; дипл. музичар - педагог; дипл. музичар за
медијску област; мастер теоретичар уметности (професионални
статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар); мастер музички уметник (сви професионални
статуси) или мастер композитор. Кандидати који су стекли академско звање мастер треба да имају положен испит из Методике наставе општег музичког образовања, као изборног предмета на академским или мастер студијама (оверен препис или
оверена фотокопија исправе којом се доказује ово образовање
подноси се уз пријаву). Кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има ово образовање. Оверен препис или оверена
фотокопија исправе којом се доказује одговарајуће образовање
подноси се уз пријаву на конкурс. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима,
од надлежне здравствене установе, тражиће се накнадно, пре
закључења уговора. Уверење 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, пре доношења одлуке о избору. Знање језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад доказује се дипломом која садржи податак о језику студија или другом исправом
коју је издала високошколска установа и подноси се уз пријаву
на конкурс. Кандидат треба да има држављанство Републике
Србије - уверење о држављанству се подноси уз пријаву на конкурс.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Пријава треба да садржи: оверен препис или оверену фотокопију исправе којом се доказује одговарајуће образовање (диплома, уверење о стеченом образовању не старије од
6 месеци, ако диплома није уручена, друге потребне исправе
које издају високошколске установе или министарство надлежно за послове образовања), уверење о држављанству РС, оверен препис или оверену фотокопију исправе којом се доказује
знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
(диплома која садржи податак о језику студија или друга исправа коју је издала високошколска установа), извод из матичне
књиге рођених. Благовременом пријавом на конкурс сматра
се пријава која је непосредно предата школи пре истека рока
утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти
у облику препоручене пошиљке. Пријаве на конкурс са доказима које кандидати треба да поднесу могу се доставити преко
поште или лично предати у секретаријату школе, са назнаком:
„Конкурс за наставника предметне наставе - Музичка култура“.
У поступку одлучивања о избору кандидата директор врши
ужи избор кандидата 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. Процену
врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардних поступака. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање, односно, неће бити увршћене у
изборни поступак.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
34307 Стојник
тел. 034/670-72-31

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
(директора школе), коме мирује радни однос

УСЛОВИ: у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС”, бр. 11/12 и 15/13): 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. Поред наведених, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, како су предвиђени чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања, и то: поседовање
одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима - уверење доставља изабрани кандидат приликом закључења уговора о раду; поседовање држављанства Републике Србије; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - доказ о испуњености услова
прибавља установа.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених), оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 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 десет дана од дана истека рока
за подношење пријава. Пријаве на конкурс слати у затвореној
коверти, са назнаком: „За конкурс“, на адресу: Основна школа “Вук Караџић”, 34307 Стојник. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона:
034/670-7231. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

К РА Љ Е В О
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА
ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18
тел. 036/611-379

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове прописане чл. 59 и 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 72/09, 52/11 и
55/13), и то: да има одговарајуће образовање за наставника,
педагога и психолога, у складу са чланом 8 став 2 наведеног
закона, који предвиђа да наставник и стручни сарадник лице
које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад - лиценцу,
односно уверење о положеном стручном испиту за наставника,
педагога или психолога и да има положен испит за директора школе; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег високог
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике
Србије; да 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 кандидати подносе и одговарајућу документацију, којом доказују да испуњавају услове предвиђене законом: диплому о стеченом одговарајућем високом образовању, уверење о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу, уверење о положеном
испиту за директора школе (уколико кандидат није положио
испит за директора школе, биће у обавези да у законском року
положи испит за директора школе), потврду послодавца да има
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања, уверење
о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених - са холограмом, уверење надлежне здравствене установе о психичкој, физичког и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), изабрани
кандидат доставља пре закључења уговора о раду, доказ да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање
на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио
испит из српског језика по програму високошколске установе),
биографију са кратким прегледом кретања у служби и пред-
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логом програма рада директора школе. Уверење надлежног
органа да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена
утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања школа ће прибавити по службеној
дужности за сваког кандидата. Сва документа која се подносе
уз пријаву морају бити у оригиналу или овереној фотокопији.
Одлука о избору директора биће благовремено достављена
свим учесницима конкурса. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана оглашавања конкурса у публикацији “Послови”.
Пријаве са наведеним доказима слати у затвореним ковертама,
на адресу: Угоститељско-туристичка школа са домом ученика
Врњачка Бања, Хероја Чајке 18, 36210 Врњачка Бања, са назнаком: „За конкурс за директора школе” или предати лично, у
просторијама секретаријата школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “ЈОШАНИЧКА БАЊА”

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

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога и психолога: на студијама другог
степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у
складу са Законом о високом образовању почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да је кандидат држављанин
Републике Србије, да поседује дозволу за рад (лиценцу); да је
савладао обуку и има положен испит за директора установе;
да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања - уверење
прибавља установа; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографске податке, односно
радну биографију; оригинал или оверену копију дипломе; оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу; потврду о раду у области образовања; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверена копија); извод из матичне књиге рођених; предлог програма рада директора школе. Лекарско уверење подноси се пре
закључења уговора о раду. Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од годину
дана од дана ступања на дужност. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

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

Сарадник у звање асистента, за ужу
научну област Топлотна техника и заштита
животне средине
на одређено време од 3 године

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Техничка физика
на одређено време од 3 године
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Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Производно машинство
на одређено време од 3 године

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

УСЛОВИ: магистар наука и прихваћена тема докторске дисертације или студент докторских студија из научне области за
коју се бира и који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8,00. Поред општих услова
утврђених законом кандидат треба да испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник
Републике Србије” број 76/2005, 100/07 - аутент. тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/15-аутент.
тумачење и 68/2015), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву и
општим актима факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о испуњавању услова конкурса у погледу школске
спреме - оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, потврду о уписаним докторским студијама, одлуку
о прихваћеној теми докторске дисертације, одговарајуће доказе надлежних органа у погледу неосуђиваности у смислу члана
62 став 4 Закона о високом образовању и члана 125е став 1
Статута Универзитета у Крагујевцу , списак научних и стручних радова као и саме радове и све остале доказе од значаја
за избор. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
доставити на адресу: Факултет за машинство и грађевинарство
у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „ЉУБИВОЈЕ БАЈИЋ“
37244 Медвеђа
тел. 037/723-415

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13)
за наставника основне школе, за педагога и психолога: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образоваје почев од 10.09.2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четри године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; дозвола за рад за наставника, психолога и падагога;
дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора
дужан је да га положи у законском року, када се за то буду
стекли услови); најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије;
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву поднети: оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену
копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника, педагога или психолога; доказ о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству); потврду о радном искуству у
Бесплатна публикација о запошљавању

области образовања и васпитања; копију личне карте; радну
биографију; оквирни план рада за време мандата директора
школе. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима подноси се пре закључењу уговора
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање. Рок за подношење пријава је петнаест дана од
дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора школе“.

ЛЕСКОВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ “ДЕЧИЈА РАДОСТ”
тел. 016/843-767

Васпитач

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, а најдуже до 24.07.2017.
године

Васпитач

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, педагошка академија за образовање васпитача или VI степен стручне
спреме, тј. одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или основне академске студије), студијама у
трајању од три године или на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања.

Педагошки асистент

на одређено време до краја радне 2015/2016. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, савладан програм обуке за
педагошког асистента.
ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене способности 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; поседовање држављанства Републике Србије;
знање језика на ком се остварује васпитно-образовни рад. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаве на конкурс кандидати за радна места васпитача треба да приложе: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, оригинал или
оверену фотокопију не старију од шест месеци), оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању. Уз пријаву на конкурс кандидати за радно место педагошког асистента треба да
приложе: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију не старију од шест месеци), оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену копију
сертификата о уводној обуци за педагошког асистента. Доказ о
здравственој способности подноси се пре закључења уговора
о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Пријаве
послати поштом или предати лично на адресу: ПУ Дечији вртић
“Дечија радост” Цара Душана 68, 16230 Лебане, са назнаком:
„За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара ПУ и путем телефона: 016/843-767. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДЕ МЕТАЛАЦ“

16000 Лесковац, Димитрије Туцовића бб

Професор математике

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

ЛОЗНИЦ А
СРЕДЊА ШКОЛА КРУПАЊ

15314 Крупањ, Вука Караџића 16
тел. 015/581-143

Наставник историје

Професор рачуноводства и информатике

са 80% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета

Професор електрогрупе предмета

са 65% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са јавне функције

са 60% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције помоћника
директора
са 90% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције помоћника
директора

Професор физике

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције

Професор српског језика

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

УСЛОВИ: високо образовање из члана 8 став 2 и члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13) и Правилника о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 5/11, 8/11, 9/11, 9/13); 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; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми као
доказ да имају одговарајуће образовање или уверење о стеченом образовању (ако диплома није уручена), не старије од
6 месеци; потврду факултета о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање
30 бодова и шест праксе у установи или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту за лиценцу наставника; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству као доказ да имају држављанство Републике
Србије; доказ о знању језика на којем се остварује васпитно-образовни рад, осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом,
а уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној
дужности за изабраног кандидата, преко надлежног органа
унутрашњих послова. Кандидати који буду испуњавали услове
конкурса и који уђу у ужи избор који врши директор школе биће
упућени на претходну проверу психофизичких способности за
рад са ученицима са кандидатима, коју врши надлежна служба
за запошљавање, у року од 8 дана од дана истека рока за подношења пријава. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања, на адресу: Техничка школа „Раде Металац“,
Димитрија Туцовића бб, Лесковац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 120 и 121 Закона
о основама система образовања и васпитања, кандидат треба
да има: одговарајуће oбразовање, у складу са чланом 8 став 2
Закона и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији и
Правилником о степену и врсти образовања наставника општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама; психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора
о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (школа прибавља службеним путем); држављанство РС; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биографијом, кандидати
треба да доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење суда као доказ да нису под истрагом,
оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању, доказ
о знању српског језика као језика на ком се оствaрује образовно-васпитни рад (доказ о стеченом образовању на ком се
остварује образовно-васпитни рад) и одговарајући доказ да је
у току студија положен испит из педагогије и психологије или
стручни испит, односно испит за лиценцу. У поступку одлучивања о избору наставника, директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности
за рад са ученицима, у року од 8 дана од дана истека рока за
подношење пријава. Психолошку процену способности кандидата за рад са ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве
слати на адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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НИШ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да знају језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (доказ - диплома о завршеним студијама
на српском језику).

Наставник у звању ванредног професора за
ужу научну област Физичка хемија

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,
потврду високошколске установе 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 Европском системом преноса бодова или оверену
копију уверења о стручном испиту или положеној лиценци за
наставника, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. Уверење о некажњавању
прибавља установа, а лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима предаје изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Јован Јовановић Змај“, Школска 3, Сремска Каменица, са назнаком: „За
конкурс“.

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

на Департману за хемију, на одређено време од 60
месеци

УСЛОВИ: доктор наука - хемијске науке.

Наставник у звању ванредног професора
за ужу научну област Општа и неорганска
хемија
на Департману за хемију, на одређено време од 60
месеци

УСЛОВИ: доктор наука - хемијске науке.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Математика

на Департману за математику, на одређено време од
60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - математичке науке.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију,
оверен препис дипломе о докторату, списак научних радова са
библиографским подацима, као и саме радове (списак радова
доставити и у електронском облику, за сваки рад у часопису
навести одговарајући линк), за радно место предвиђено овим
конкурсом. Рок за пријаву на конкурс: 15 дана.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

21208 Сремска Каменица, Школска 3
тел. 021/464-506

Наставник разредне наставе у продуженом
боравку
на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (до њеног повратка са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета)

Наставник српског језика

са 22% норме часова, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана (до њеног
повратка са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
имају одговарајуће образовање према члану 3 тачка 1 и члану
5 (везано за члан 2 став 1) Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни
гласник“, 11/12 и 15/13) и члану 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 72/09, 52/11,
55/13 и 68/15); поред одговарајућег образовања кандидат мора
имати образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европском системом преноса бодова
(за кандидата са положеним стручним испитом или лиценцом
за наставника сматра се да има наведено образовање); да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да су држављани Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

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

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ПАВЛЕ САВИЋ”

21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Наставник физичког васпитања

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање 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 и
стечено звање: професор физичког васпитања; дипломирани
педагог физичке културе; професор физичке културе; професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком
спортске гране; професор физичког васпитања - дипломирани
организатор спортске рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; дипломирани професор
физичког васпитања и спорта - мастер; дипломирани професор
физичког васпитања кинезитерапије - мастер; професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања
и кинезитерапије; посебани услови: 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 скла21.10.2015. | Број 644 |
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ду са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да
испуњава посебан услов конкурса. Уз молбу приложити: оверену копију дипломе, уверење о држављанству, одговарајућу
потврду/уверење високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/испиту
за лиценцу.

Наставник стручних предмета
(економска група)

са 70% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање 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, стечено звање: дипломирани еконимиста; мастер економиста са
завршеним основним студијама у области економије. Посебни
услови: образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да испуњава посебан услов конкурса. Уз молбу приложити: оверену копију дипломе, уверење
о држављанству, одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно о положеним
испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу.

Наставник стручних предмета
(прехрамбена група)

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање 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, стечено
звање: дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено
инжењерство, смер конзервна храна или микробиолошки процеси; дипломирани инжењер технологије, смерови: конзервна
храна, микробиолошки процеси или конзервисана храна; дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено
инжењерство; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа; дипломирани инжењер
технологије исхране; дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; мастер инжењер технологије,
претходно завршене основне академске студије из области прехрамбене технологије. Посебни услови: образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да
испуњава посебан услов конкурса. Уз молбу приложити: оверену копију дипломе, уверење о држављанству, одговарајућу
потврду/уверење високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/испиту
за лиценцу.
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Наставник стручних предмета
(хемијска група)

са 90% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање 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,
стечено звање: дипломирани инжењер технологије - сви смерови осим текстилног; дипломирани инжењер технолог - сви
смерови осим текстилног; мастер инжењер технологије. Посебани услови: образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да испуњава посебан услов конкурса. Уз молбу приложити: оверену копију дипломе, уверење о
држављанству, одговарајућу потврду/уверење високошколске
установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу.
ОСТАЛО: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање,
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају држављанство
Републике Србије и да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Знање језика доказује се дипломом о стеченом одговарајућем образовању на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи или уверењем да је лице
положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-439
e-mail: puns@nspoint.net

Васпитач

на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
16 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије или основне академске студије) у трајању од три године - васпитач или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са
законом, 1 година радног искуства, положен испит за лиценцу.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од четири
године - медицинска сестра - васпитач оспособљена за рад са
децом узраста од шест месеци до две године, са децом узраста
од две до три године, лице које има средње образовање (медицинска сестра - васпитач) и лице које има одговарајуће више
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образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије), на којима је
оспособљено за рад са децом јасленог узраста - васпитач, положен испит за лиценцу по прописима из области образовања, 1
година радног искуства.

Стручни сарадник - педагог музичког
васпитања

на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области музичке уметности на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), односно са завршеним високим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године, 1 година радног искуства, положен испит
за лиценцу.
ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним законом и ако има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом, држављанство Републике Србије, да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Одговарајућа оверена фотокопија дипломе и држављанство Републике Србије
достављају се уз пријаву на конкурс, а лекарско уверење о психичкој , физичкој и здравственој способности пре закључења
уговора о раду. Уверење о некажњавању прибавља установа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Асистент са докторатом за ужу научну
област Јавноправну и заснивање радног
односа на радном месту сарадника за
наставни предмет Пореско право
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршени претходни нивои студија са укупном просечном оценом најмање 8,00, стечен научни назив доктора наука из уже научне области за коју се бира, да кандидат показује
смисао за наставни рад. Услови за избор прописани су Законом
о високом образовању (“Службени гласник Републике Србије”,
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и
68/2015), Статутом факултета и Правилником о систематизацији радних места. Уз пријаву кандидат треба да приложи:
краћу биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, диплому о завршеном правном факултету (оригинал или оверену фотокопију), диплому или уверење о завршеним мастер академским студијама (оригинал или оверену
фотокопију), диплому или уверење о стеченом научном називу доктора правних наука (оригинал или оверену фотокопију),
списак својих научних радова и по један примерак тих радова.

Асистент за ужу научну област
Безбедносноправну и заснивање радног
односа на радном месту сарадника за
наставни предмет Систем безбедности
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршен правни факултет - смер унутрашњих послова
са просечном оценом најмање 8,00, завршене мастер академске студије смера унутрашњих послова са просечном оценом
најмање 8,00, да је студент докторских студија из одговарајуће
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научне области, да показује смисао за наставни рад. Услови за
избор прописани су Законом о високом образовању (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,
45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), Статутом факултета
и Правилником о систематизацији радних места. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеном правном факултету - смер унутрашњих послова (оригинал
или оверену фотокопију), диплому или уверење о завршеним
мастер академским студијама смера унутрашњих послова (оригинал или оверену фотокопију), доказ да је студент докторских
студија, списак својих научних радова и по један примерак тих
радова.

Асистент за ужу научну област
Грађанскоправну и заснивање радног
односа на радном месту сарадника при
Катедри грађанскоправних наука
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршен правни факултет са просечном оценом најмање 8,00, завршене мастер академске студије са просечном
оценом најмање 8,00, да је студент докторских студија из одговарајуће научне области, да показује смисао за наставни рад.
Услови за избор прописани су Законом о високом образовању
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 76/2005, 100/2007
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013,
99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), Статутом
факултета и Правилником о систематизацији радних места. Уз
пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому
о завршеном правном факултету (оригинал или оверену фотокопију), диплому или уверење о завршеним мастер академским
студијама (оригинал или оверену фотокопију), доказ да је студент докторских студија, списак својих научних радова и по
један примерак тих радова.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Правни факултет у Новом Саду, Нови
Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

26314 Банатско Ново Село

Наставник биологије

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

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), као
и да имају одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013); да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач.
З Закона о основама система образовања и да су држављани
РС; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву доставити: диплому или оверену копију дипломе о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о некажњавању од надлежног
суда, доказ о знању језика (осим кандидата који су образовање
стекли на српском језику) - оверене копије не старије од 6 месе21.10.2015. | Број 644 |
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ци. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу Основне школе “Жарко Зрењанин”, 26314
Банатско Ново Село, са напоменом: „Пријава на конкурс”. Напомена: лекарско уверење ће бити у обавези да доставе кандидати који буду изабрани по конкурсу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “23. МАЈ”

система образовања и васпитања. Пријаву поднети у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”, лично у
секретаријату школе (од 8 до 15 часова) или поштом на адресу:
Техничка школа „23. мај”, Браће Јовановића 89, 26000 Панчево,
са назнаком: „За конкурс”. Ближе информације се могу добити на број телефона: 013/318-977. Неблаговремене и неуредне
пријаве неће се узимати у разматрање.

1. Наставник математике

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ“

26000 Панчево, Браће Јовановића 89

на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

26227 Долово, Аксентија Максимовића 1

Наставник енглеског језика

2. Наставник историје

за 64% радног времена, на одређено време ради
замене преко 60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства

3. Наставник групе стручних предмета
графичке струке

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање, и то: чл. 8 ЗОСОВ став 2 и 3 и члан 120 3акона о основама система образовања и васпитања и да испуњава услове
из члана 120 Закона о основама система и Правилника о степену и врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
васпитача у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник”,
бр. 11/12 и 15/13). Кандидат уз молбу треба да приложи: оригинал или оверену диплому, извод из матичне књиге рођених,
диплому или уверење о степену и врсти стручне спреме, школа
прибавља акт о неосуђиваости, уверење из суда да се не води
кривични поступак, лекарско уверење се доставља приликом
закључења радног односа. Копије не могу бити старије од 6
месеци. Пријаве слати у року од 8 дана од дана објављивања,
на адресу: Основна школа „Аксентије Максимовић” Долово,
Аксентија Максимовића 1, 26227 Долово, са назнаком: „Пријава
на конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

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

на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

4. Наставник групе стручних предмета
грађевинске струке

за 46% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог, преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању радног односа
предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава услове за заснивање радног односа предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/09,
52/011, 55/13, 55/15 - аут. тумачење, 68/15), посебне услове у
погледу стручне спреме за радна места предвиђена Правилником о врсти стручне спреме наставника, помоћних наставника
и стручних сарадника у стручним школама (“Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, /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, 8/11, 9/2013, 6/2014, 5/215, др. правилници 8/2015 др. правилник) и Правилником о систематизацији
радних места у Техничкој школи “23. мај” Панчево - за радно
место 1: дипломирани математичар; за радно место 2: дипломирани историчар; за радно место 3: дипломирани инжењер
технологије - одсек графичко инжењерство; за радно место 4:
дипломирани инжењер архитектуре. Образовно-васпитни рад у
школи могу да обављају наставник и стручни сарадник који су
стекли одговарајуће високо образовање у смислу члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања и образовање
из психолошких, методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидат треба да има :
1) одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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) да има држављанство Републике Србије. Наведени услови
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о испуњености услова из тачака 1) и 4)
подносе се уз пријаву на конкурс, из тачке 2) пре закључивања
уговора о раду, док испуњеност услова из тачке 3) прибавља
школа. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси и следећу документацију: диплому (уверење) о одговарајућем образовању,
уверење о држављанству РС, уверење о стеченом образовању
- 30 плус 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина. У пријави на конкурс кандидат треба да наведе
тачну адресу и контакт телефон. Сви документи који се подносе уз пријаву морају бити оригинали или оверене фотокопије и
не старији од шест месеци. Директор доноси одлуку о избору
кандидата у року предвиђеном чланом 130 Закона о основама
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ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА
“8. СЕПТЕМБАР”

18300 Пирот, Данила Киша 21

Педагошки асистент

на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и завршена уводна обука за
педагошког асистента према Правилнику о програму обуке за
педагошке асистенте. Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба да има: одговарајуће образовање; 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; 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 горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”
Пирот, Војводе Степе 15

Педагошки асистент

на одређено време за радну 2015/2016. годину

УСЛОВИ: средње образовање - четврти степен стручне спреме
по Правилнику о програму обуке за педагошке асистенте (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2010), сертификат да
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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је кандидат прошао програм обуке - уводни модул за педагошког асистента, познавање ромског језика и услови за заснивање
радног односа прописани чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11
и 55/13). 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 (фотокопија
уверења о држављанству), оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању, степену стручне спреме, потврду
да је кандидат завршио обуку - уводни модул за педагошког
асистента. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Здравствена способност за рад доказује се лекарским
уверењем које изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Одлука о избору кандидата ће бити донета у
року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава
на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве се не узимају
у разматрање. Пријаве слати на адресу: ПУ “Чика Јова Змај”,
Пирот, Војводе Степе 15.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”

12220 Велико Градиште, Др Бошка Вребалова 1а
тел. 012/7662-132

Наставник разредне наставе

на одређено време до краја школске 2015/2016.
године, за рад у издвојеном одељењу у Тополовнику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, кандидат мора да испуњава и
посебне услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
52/11, 55/13 и 68/15): одговарајуће високо образовање из члана
8 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено
на студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање 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; услов из члана 8 став 4 и члана
121 став 9 и 10 Закона, који прописују да лице из става 2 члана
8 Закона мора имати образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, а наставник, васпитач и стручни сарадник који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио испит за лиценцу или стручни испит сматра се
да има образовање из члана 8 став 4 Закона, као и услове у
погледу степена и врсте образовања прописане Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/12 и 15/13); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона; држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом поднети оригинале или оверене фотокопије следећих докумената:
диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, уколико кандидат није стекао средње,
више или високо образовање на српском језику у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких
Бесплатна публикација о запошљавању

дисциплина стеченог на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова - издат од стране одговарајуће високошколске установе,
односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагодије и психологије у току студија или доказ
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу.
Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду.
Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака, док извод из казнене евиденције
прибавља установа по службеној дужности. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни
копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс”.
Контакт телефон: 012/7662-132.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”
Топоница
12311 Мало Црниће
тел. 012/266-396

Наставник руског језика

са 40% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих услова за
обављање послова, кандидат мора да испуњава и посебне
услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање - из
члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), што
значи да треба да поседује одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; услов из члана 8
став 4 и члана 121 став 9 и 10 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 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, а 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, као и услове у погледу степена и врсте образовања
прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013); 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 има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, са кратком биографијом, кандидати треба да доставе оригинале или оверене фотокопије
следећих докумената: диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уколико кандидат
није стекао средње, више или високо образовање на српском
језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе,
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченог на високошколској установи у
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току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, издат од стране одговарајуће високошколске
установе, односно уверење или други одговарајући документ
о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном
испиту за лиценцу. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима и децом се доставља пре
закључења уговора о раду, док уверење из казнене евиденције
прибавља школа по службеној дужности. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у обзир. Кандидати треба да
у пријави наведу адресу становања. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања. Пријаве слати са назнаком: „За конкурс“,
на горенаведену адресу. Ближе информације могу се добити на
број телефона: 012/266-396.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛАНЕ”
12240 Кучево, Браће Ивковић 2
тел. 012/852-366

Медицинска сестра - васпитач

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; да је кандидат држављанин
Републике Србије; да је пунолетан; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; да има завршено
средње образовање за медицинску сестру - васпитача; да 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 кандидат подноси оригинале или оверене
фотокопије следећих докумената: диплому о стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци или
трајнo), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Рок
за пријаву кандидата је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ПРИЈЕПОЉЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље, 4 децембра 3
тел. 033/711-990

Наставник руског језика

на одређено време до краја школске 2015/2016.
године, са 22,22% радног времена

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до краја школске 2015/2016.
године, са 38,89% радног времена

Наставник математике

на одређено време до краја школске 2015/2016.
године, са 88,89% радног времена

бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15) и Правилника о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 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).

Спремачица

на одређено време до краја школске 2015/2016.
године
2 извршиоца

УСЛОВИ: први степен стручне спреме - основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе
оверену копију дипломе, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава је 8 дана.

ОШ „12. ДЕЦЕМБАР“
36310 Сјеница, Нова бб

Школски психолог

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; професор психологије,
дипломирани психолог општи смер или смер школске психологије, дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани школско-клинички психолог, дипломирани психолог, мастер
психолог, диполомирани психолог мастер. Лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани мастер треба
да поседују најмање 30 ЕСПБ из развоја педагошких предмета.
Поред општих услова прописаних Законом о раду, услова прописаних Законом о основном образовању и васпитању, Законом
о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: одговарајуће образовање,
односно VII степен стручне спреме у одговарајућем занимању,
у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 11/08,
2/09, 4/09, 3/10, 11/2012, 15/13); да имају психичку, физичку и
здравствену способност (лекарско уверење доставља кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду); да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидати су дужни доставити следећу документацију: диплому о о завршеној школи, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско
уверење. Уверење 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 по службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене
молбе неће се узети у разматрање.

Наставник текстилне групе предмета

на одређено време до краја школске 2015/2016.
године, са 60% радног времена

Наставник цртања и сликања и дизајна
текстила

на одређено време до краја школске 2015/2016.
године, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за заснивање
радног односа из чл. 24-26 Закона о раду и члана 8 став 1 тачке
1 и 2 и 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник Републике Србије”,
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ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА
31300 Пријепоље, 4. децембар 3
тел. 033/712-157

Професор историје

са непуним радним временом (8 наставних часова),
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Професор српског језика

са непуним радним временом (3 наставна часа), на
одређено време до краја школске године

Професор информатике

са непуним радним временом (15 часова), на
одређено време до краја школске године

Професор физике

са непуним радним временом (15 наставних часова),
на одређено време до краја школске године

Професор немачког језика

са непуним радним временом (16 наставних часова),
на одређено време до краја школске године

Професор руског језика

са непуним радним временом (5 часова), на
одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона
о основама система образовања и васпитања и услови предвиђени Правилником о степену и врсти стручне спреме за
наставнике гимназије. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
диплому или оврени препис дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држевљанству, извод из матичне књиге рођених.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматарати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„12. ДЕЦЕМБАР“

36310 Сјеница, Нова бб

гласник”, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07,
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 11/08, 2/09, 4/09, 3/10, 11/2012,
15/13); да имају психичку, физичку и здравствену способност
(лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду); да испуњавају услове прописане
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни доставити следећу документацију:
диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству и лекарско уверење. Уверење 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 по службеној дужности. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене молбе
неће се узети у разматрање.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55
тел. 027/323-573

Андрагошки асистент

на одређено време до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња школа,
положена обука из Интегралног програма обуке за остваривање
функционалног основног образовања одраслих, држављанство
РС; да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 120 ст.
1 тачка 3 Закона о основама система образовања. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да доставе: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о стеченој
стручној спреми (оригинале или оверене фотокопије). Уверење
о психофизичкој способности за рад са децом и ученицима
кандидат прилаже пре потписивања уговора о раду. Пријаве
се достављају на адресу установе, у року од 8 дана од дана
објављивања, у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ“

Професор биологије

18400 Прокупље, Ратка Павловића 194
тел. 027/329-052

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: професор биологије,
дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и
физиолог, професор биологије и хемије, диломирани биолог еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор
биологије и хемије, професор биологије - географије, професор биологије - хемије, професор биологије - физике, професор
биологије - информатике, професор биологије - информатике,
професор биологије - математике, дипломирани професор биологије - мастер, дипломирани биолог мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер, дипломирани професор биологије - географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог,
мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер
биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије и хемије. Лица
која су стекла академско звање мастер, морају имати претходно
завршене основне академске студије биологије. Поред општих
услова прописаних Законом о раду, услова прописаних Законом
о основном образовању и васпитању, Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да испуњавају и
следеће услове: одговарајуће образовање, односно VII степен
стручне спреме у одговарајућем занимању у складу са чланом 8
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, са 33,34% радног времена

на одређено време до повратка запосленог са
функције (најдуже до 31.08.2016. године)

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник математике

Наставник економске групе предмета

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, са 40% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа врста и степен стручне спреме у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл.
гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 6/01, 3/03, 8/03,
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 7/07, 7/08, 11/08, 5/11, 9/13) и да кандидати испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13, 68/15). Уз пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ, односно да је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу. Доказ да кандидат
зна српски језик, на коме се остварује образовно-васитни рад,
21.10.2015. | Број 644 |
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достављају кандидати који образовање нису стекли на српском
језику. Доказ да кандидат има физичку, психичку и здравствену
способност за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

СМЕДЕРЕВО
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

11310 Липе, Вука Караџића 1
тел. 026/771-433

Наставник математике

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

УСЛОВИ: кандидати морају да имају одговарајуће образовање
за наставнике основне школе, у складу са чланом 8 и чланом
120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015
- аутентично тумачење и 68/2015) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.
Кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да приложе: радну биографију; уверење о држављанству РС - оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци;
диплому о стеченом образовању - оригинал или оверену копију
не старију од 6 месеци и оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту или потврду
високошколске установе да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року
од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима.

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
11320 Велика Плана, Момира Гајића 129
тел. 026/514-232

Стручни сарадник - школски психолог

на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава услове
прописане одредбама члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања (даље: Закон): високо образовање
стечено на студијама другог степена по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
високо образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; дипломирани психолог; дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани
психолог, смер школско-клинички, професор психологије, мастер психолог који мора имати најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. Кандидат за стручног сарадника - школског
психолога мора да има и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (члан 8 став 4 Закона). Кандидат који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије
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или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона (члан 121
став 10 Закона). Пријава се подноси на адресу: Економско-угоститељска школа “Вук Караџић”, Момира Гајића 12, 11320 Велика Плана, са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношње пријаве
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом - општом и
радном (обавезни подаци: презиме и име, јединствени матични
број, адреса прбивалишта, број телефона и остали наводи од
значаја), оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, оверена фотокопија доказа (документа) о стеченом
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина или о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу наставника (члан 3 тачка 3 ове одлуке), оверена фотокопија дипломе о стеченом средњем образовању, оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу
или фотокопији овереној у суду или општини, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити разматране приликом
доношења одлуке о избору. Поднета документација не враћа се
кандидатима. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности - лекарско уверење изабрани кандидат подноси пре
закључивања уговора о раду. Податке из казнене евиденције
прибавља школа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ“
11431 Колари
тел. 026/4711-054

Домар

са 85% радног времена (34 радна часа недељно), на
одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуне следеће услове: средње
образовање у трајању од најмање 3 године; поседовање психичке, физичке и здравствене способности; да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик. Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидати приложе: радну биографију, уверење о држављанству или извод
из матичне књиге рођених, диплому или уверење о стеченом
образовању. Кандидати који образовање нису стекли на српском језику потребно је да приложе доказ о знању српског језика. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Тражена документа приложити у оригиналу или оверене
фотокопије (овера не сме бити старија од 6 месеци). Уверење
о држављанству не сме бити старије од 6 месеци. Уколико се
уместо дипломе прилаже уверење о стеченом образовању,
не сме бити старије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне
пријаве, као и пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије потребних докумената, неће се узимати у разматрање.

СОМБОР
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
25000 Сомбор, Хаџића Светића 18
тел. 025/482-586

Професор пољопривредне групе предмета
- практична настава - обука вожње
трактора

на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајући степен и врсту
школске спреме: 1) на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005. године;
2) на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; 3) лице из 1) и 2) става мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова; кандидат треба
да испуњава услове прописане Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама, односно да је: дипл. инж. пољопривреде,
дипл. инж. агрономије, дипл. саобраћајни инжењер, струковни
инж. саобраћаја, мастер инж. пољопривреде, мастер инж. саобраћаја; 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 има држављанство Републике Србије; лице из става 3) мора
имати претходно положен специјалистички испит за возача
моторних возила - инструктора. Уз пријаву кандидат прилаже:
биографију (уколико је кандидат са радним искуством - податке о радном искуству и пословима које је обављао); потврду
или уверење 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; оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми (служи и као доказ о познавању језика); уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном специјалистичком испиту за возача моторних возила - инструктора.
Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење о општој здравственој способности
подноси се пре закључења уговора о раду. Непотпуне, неблаговремене и непотписане пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - наставник пољопривредне групе предмета”.
Рок за пријаву је 8 дана од објављивања у листу „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АВРАМ МРАЗОВИЋ“

25000 Сомбор, Подгоричка 2
тел. 025/412-941

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 59, чланом 8, став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 и 68/15), и то: да има одговарајуће образовање из
члана 8, став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 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, педагога или психолога;
да има дозволу за рад, односно положен стручни испит; да је
савладао обуку и положен испит за директора установе (ако
нема положен испит за директора дужан је да га положи у року
од једне године од дана ступања на дужност, односно у року
и на начин који буде прописао министар); да има најмање 5
година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и учениБесплатна публикација о запошљавању

цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 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 (уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику). Уз пријаву кандидат подноси: биографију са кратким прегледом кретања у служби; оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад); потврду о раду у области образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци); уверење суда да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); доказ о знању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); фотокопију личне карте.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве се достављају на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“АВРАМ МРАЗОВИЋ”

25000 Сомбор, Подгоричка 2
тел. 025/412-941

Професор разредне наставе

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), и то:
да има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем образовању; уверење или
потврду високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; уверење суда да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци); фотокопију личне карте. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур21.10.2015. | Број 644 |
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са у публикацији “Послови”. Пријаве се достављају на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ“

25255 Каравуково, Жарка Зрењанина 90
тел. 025/762-095

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета,
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да
има одговарајуће образовање; 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
којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови се доказују
приликом пријема у радни однос и проверавају у току рада.
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Поред напред наведених општих услова, кандидат мора да испуњава и услове из чл. 3 став 1 тачка 1 подтачка а) Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву кандидати
достављају: оверену фотокопију - препис дипломе о завршеној одговарајућој врсти и степену стручне спреме, уверење о
положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких предмета од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи и уверење о држављанству. Конкурс остаје отворен
8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
25250 Оџаци, Сомборска 18
тел. 025/5742-434

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета, у складу са чланом 94 Закона о раду,
са 32,86% радног времена, у школској 2015/2016.
години

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: за наставника српског
језика и књижевности може конкурисати професор, односно
дипломирани флолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор,
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и општу књижевност; професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности
и српског језика; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог
за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски
језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са
јужнословенским језицима; мастер професор језика и књижевности (студијски програми: српски језик; српски језик и књижевност; српска књижевност и језик; српска књижевност и јзик
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са општом књижевношћу; српска филологија: српски језик и
лингвистика; филологија, модули: српски језик и српски језик и
компаративна књижевност); мастер филолог (студијски програми: српски језик; српски језик и књижевност; српска књижевност; српска књижевност и језик; српска књижевност и језик са
општом књижевношћу; српска филологија: српски језик и лингвистика; филологија, модули: српски језик и српски језик и компаративна књижевност); лица која су стекла академско звање
мастер морају имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима српски језик и књижевност;
српска књижевност и језик; српска књижевност и језик са комапратистиком; српска филологија: српски језик и књижевност;
србистика. да имају 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. Докази о испуњености
услова из става 1 тачке 1 и 4 ЗОСОВ, 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 прибавља установа. Уз пријаву
на конкурс кандидат је обавезан да преда: радну биографију;
оригинал диплому или оверену фотокопију дипломе; оригинал извод или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених издатог после 28.12.2009. године, или оригинално уверење о држављанству, односно оверену фотокопију уверења о
држављанству, не старије од 6 месеци; потврду или уверење
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 за а све у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, осим кандидата који су у
току студија положили испите из педагогије и психологије или
су положили стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да имају образовање из члана 8 став 4 Закона, а све у складу
са чл. 121 став 10 - доказ: потврда или уверење о положеним
испитима, уверење о положеном стручном испиту или уверење
о положеном стручном испиту за лиценцу. Рок за пријављивање
на конкурс је осам дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Пријаве са потребном документацијом слати поштом
на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс” или предати
лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Ближе информације се могу добити на бројеве: 025/5742434 и 025/5746-166. Установа прибавља уверење о некажњавању, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР КОЧИЋ“
22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

Наставник енглеског језика у првом
циклусу основног образовања и васпитања

са 50% радног времена, на одређено време преко 60
дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са чланом 8
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09...68/15), и то: професор енглеског
језика, професор разредне наставе, дипломирани филолог,
односно професор језика и књижевности, дипломирани школски педагог или школски психолог, дипломирани педагог или
дипломирани психолог, наставник одговарајућег страног језика,
у складу са чл. 145 и 146 Закона о основној школи, наставник
одговарајућег страног језика са положеним стручним испитом
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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по прописима из области образовања или лиценцом за наставника, наставник разредне наставе, лице које испуњава услове
за наставника предметне наставе у основној школи, а које је
на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе,
професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, професор разредне наставе, који је на основним студијама
савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски
систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује
савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 заједничког европског оквира, дипломирани библиотекар - информатичар, мастер филолог, мастер професор
језика и књижевности, мастер учитељ, дипломирани учитељ мастер, мастер учитељ, који је на основним студијама савладао
програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем
преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу
Ц1 заједничког европског оквира, дипломирани учитељ - мастер, који је на основним студијама савладао програм Модула
за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова)
и који поседује уверење којим доказује савладаност програма
модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 заједничког
европског оквира, мастер библиотекар – информатичар; лица
из става 2 тач. 2), 4), 5), 8), 9), 12), 15), 16) и 19) која нису професори одговарајућег језика, треба да поседују знање језика
најмање на нивоу Б2 (заједничког европског оквира). Лица из
става 2 тач. 3), 13) и 14) треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући студијски програм или главни
предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри
универзитета у Србији, или међународно признатом исправом
за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство
просвете, науке и технолошког развоја. Предност за извођење
наставе страног језика у првом циклусу основног образовања и
васпитања из става 2 овог члана имају мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик), односно мастер филолог (студијски
програм или главни предмет/профил енглески језик), односно
професор, односно наставник енглеског језика, мастер учитељ,
односно дипломирани учитељ - мастер, односно професор разредне наставе, наставник разредне наставе, мастер професор
или професор у предметној настави и наставник у предметној
настави са положеним испитом Б2.

Библиотекар

са 50% радног времена, на одређено време
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са чланом 8
Закона о основама система обраовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09...68/15), и то: дипломирани библиотекар - информатичар, професор, односно дипломирани
филолог језика и књижевности, професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом књижевности,
професор разредне наставе, професор језика и књижевности,
односно књижевности и језика - смер за библиотекарство, професор, односно дипломирани филолог књижевности и језика,
професор српскохрватског језика и југословенске књижевности,
професор српског језика и књижевности, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и општу књижевност, мастер библиотекар - информатичар, мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и информатика), мастер професор језика
и књижевности (главни предмет/профил библиотекарство и
информатика).
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник математике

на одређено време, преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са чланом 8
Закона о основама система обраовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09...68/15), и то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани математичар
за рачунарство и информатику, дипломирани математичар информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном,
дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер
математичар, мастер професор математике, мастер професор
математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор
информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор
биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани
математичар и информатичар. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају
завршене основне академске студије на студијским програмима
из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике.

Наставник енглеског језика

са 45% радног времена, на одређено време, преко
60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са чланом 8
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09...68/15), и то: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност,
дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил
енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик),
дипломирани филолог англиста - мастер.

Наставник немачког језика

са 100+20% радног времена, на одређено време,
преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са чланом 8
Закона о основама система обраовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15), професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил
немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик).
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена 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; држављанство
Републике Србије; да кандидат зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: уверење о
држављанству, диплому о завршеној школи, доказ о положеним
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испитима из педагогије, психологије и методике (најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова) или о положеном испиту за лиценцу,
доказ о познавању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима доставља изабрани кандидат, пре заснивања радног односа. Све документе
доставити у оригиналу или овереној фотокопији. Школа прибавља извод из казнене евиденције. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати.

ни професор математике - мастер, дипломирани математичар
- мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар
- професор математике, дипломирани математичар - теоријска
математика, дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом Основи геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор информатике
- теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер,
дипломирани математичар и информатичар.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РУЖА ЂУРЂЕВИЋ ЦРНА“

на одређено време до повратка радника са функције

22326 Крчедин, Вељка Влаховића 1

Наставник српског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања, са 90% радног времена

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, професор
српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и
западним словенским језицима, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности и југословенске књижевности
за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику, професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу
књижевност, професор југословенске књижевности са страним
језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик,
дипломирани филолог за српски језик и књижевност, професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, професор српског језика и српске књижевности,
дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски програми: српски језик и књижевност, српска књижевност и језик, српска књижевност и језик са општом књижевношћу, српски језик,
српска књижевност, српска филологија (српски језик и лингвистика)), мастер професор језика и књижевности (студијски програм: српски језик и књижевност, српска књижевност и језик,
српска књижевност и језик са општом књижевношћу, српски
језик, српска књижевност, српска филологија (српски језик и
лингвистика)).

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: 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.

Наставник руског језика
са 22,22% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за руски
језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил руски језик), мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
руски језик).
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
и да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
потребно је да кандидат достави оригинале или оверене копије
дипломе и уверења о држављанству, лично или на адресу школе: ОШ „Ружа Ђурђевић Црна”, Вељка Влаховић 1, 22326 Чортановци, са назнаком: „За конкурс“. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ “НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“
22421 Буђановци
тел/факс: 022 447 214
e-mail:osbudj@open.telekom.rs

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице именоване
на функцију, са 40% радног времена (16 сати
недељно)

Андрагошки асистент

Наставник математике

на одређено време до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар,
дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатчар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику
економије, професор информатике - математике, дипломирани
математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломира-

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајућу стручну спрему, у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС“, бр. 11/2012, 15/2013); да су држављани Републике Србије;
да имају психичку и физичку способност за рад са ученицима,
да нису осуђивани у складу са одредбом чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати уз пријаву треба да приложе следеће доказе: биографију,
диплому о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење о некажњавању,
личну карту (очитана или фотокопија). Потребно је приложити
оригинале или оверене фотокопије докумената. Документа од
тачке 3 до тачке 6 не смеју бити старија од 6 месеци. Пријаве на
конкурс се достављају поштом или лично на адресу ОШ ”Небојша Јерковић”, Небојше Јерковића 1, 22421 Буђановци. Оглас је

на одређено време до повратка радника са
породиљског боловања, са 90% радног времена

62

| Број 644 | 21.10.2015.

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

Наука и образовање

отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Телефон за информације: 022/447-214. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСТ”
22304 Нови Бановци
Бановци Дунав, Кабларска бб
тел. 022/340-983

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема; завршен уводни модул обуке
за педагошког асистента. Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање, психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом, да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, држављанство Републике Србије, да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о држављанству РС,
доказ о завршеном уводном модулу за педагошког асистента.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа:

Сарадник у звање асистента са докторатом
за ужу област Рачуноводство, анализа и
ревизија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор наука
- економске науке. Поред наведених услова, кандидати треба да
испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС”, број: 76/05, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14 и 68/15), Статута Универзитета у Новом Саду од
28.12.2010. године, с изменама и допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. године
и 04.06.2015. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, с изменама и допунама
од 06.03.2013. године, 04.06.2015. године и 09.07.2015. године и Правилника о избору наставника и сарадника Економског
факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, с изменама и допунама од 07.03.2013. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о
досадашњем раду, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, оверене фотокопије диплома, списак радова
и саме радове, потврду да лице није правоснажном пресудом
осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи,
као и све остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета
и Правилником Факултета. Пријаве кандидата са прилозима
подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут
9-11, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Сарадник у звање асистента са докторатом
за ужу област Менаџмент
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор наука
- економске науке. Поред наведених услова, кандидати треба да
испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14 и 68/15), Статута Универзитета у Новом Саду од
28.12.2010. године, с изменама и допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. године
и 04.06.2015. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, с изменама и допунама
од 06.03.2013. године, 04.06.2015. године и 09.07.2015. године и Правилника о избору наставника и сарадника Економског
факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, с изменама и допунама од 07.03.2013. године.

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

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о
досадашњем раду, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, оверене фотокопије диплома, списак радова
и саме радове, потврду да лице није правоснажном пресудом
осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи,
као и све остале доказе који упућују на испуњеност услова пред21.10.2015. | Број 644 |
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виђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета
и Правилником Факултета. Пријаве кандидата са прилозима
подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут
9-11, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

24312 Гунарош, Маршала Тита 29
тел. 024/4726-006

Сарадник у звање сарадника у настави за
ужу област Менаџмент

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, за рад на мађарском наставном језику

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких
академских студија (област економија), који је студије првог
степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам.
Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге
услове прописане одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и
68/15), Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, с изменама и допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012.
године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. године и 04.06.2015.
године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589
од 25.11.2011. године, с изменама и допунама од 06.03.2013.
године, 04.06.2015. године и 09.07.2015. године и Правилника
о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, с изменама и допунама
од 07.03.2013. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о
досадашњем раду, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, оверене фотокопије диплома, списак радова
и саме радове, потврду да лице није правоснажном пресудом
осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи,
као и све остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета
и Правилником Факултета. Пријаве кандидата са прилозима
подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут
9-11, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Предавач за ужу научну област
Електротехничко инжењерство
на период од пет година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар техничких наука. Кандидат поред општих услова треба да испуњава услове
утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”,
број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника и сарадника и Статутом Високе техничке школе струковних студија у Суботици.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографију
са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе
о завршеном факултету, као и о академском звању магистра/
специјалиста, списак радова и саме радове (на захтев комисије), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и доказ да није осуђиван (прибавља се у МУП-у). Пријаву
са доказима о испуњавању услова конкурса доставити секретаријату школе, на горенаведену адресу у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.
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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 математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани математичар
за рачунарство и информатику, дипломирани математичар информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике-математике, дипломирани математичар - астроном,
дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер
математичар, мастер професор математике, мастер професор
математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор
информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер,дипломирани математичар - мастер, дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним предметом основи
геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом основи
геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор
биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани
математичар и информатичар; лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да имају
завршене основне академске студије на студијским програмима
из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике; 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 зна језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад; 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или
диплому о стеченом образовању, доказ да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, доказ да
знају језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - 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.
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ШАБАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“
15220 Коцељева, Омладинска 3

Административни радник
УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће образовање - VI
степен економског смера, са најмање годину дана радног искуства; да кандидат 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 Републике Србије; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1
и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2. приликом закључења уговора о раду, а из тачке 3 прибавља установа. Посебни услови: познавање рада на рачунару и рачуноводствених програма; искуство у раду на пословима јавних набавки
и поседовање уверења/сертификата о положеном стручном
испиту службеника за јавне набавке; поседовање сертификата обуке лица за безбедност и здравље на раду; поседовање
возачке дозволе Б категорије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
радну и личну биографију, доказ о радном искуству на наведеним пословима, извод из матичне књиге рођених/венчаних,
уверење о држављанству, оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
са документима слати на адресу: ПУ „Полетарац“, Коцељева,
Омладинска 3, 15220 Коцељева.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

15352 Змињак, Војводе Мишића 1
тел. 015/292-532

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета, за рад у
матичној школи у Змињаку и издвојеном одељењу у
Петловачи, са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном звању, одговарајућа врста и степен стручне спреме, сагласно Закону о основама система образовања и васпитања и Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи; да је кандидат држављанин Републике Србије; да 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 Закона о
основама система образовања и васпитања; да зна језик на
коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да уз пријаву на оглас приложи доказе о испуњавању услова конкурса: оверену фотокопију
дипломе одговарајућег факултета и уверење о држављанству.
Опште лекарско уверење прилаже изабрани кандидат приликом заснивања радног односа. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима издаје
надлежна служба за послове запошљавања, пре закључења
уговора о раду. Кандидат који је раније обавио проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, може уз
пријаву доставити податке о томе када је и где провера извршеБесплатна публикација о запошљавању

на. Документација не може бити старија од шест месеци. Пријаве са потребним документима слати на горенаведену адресу, у
року од осам дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“

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

Професор хемије

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

Професор ликовне културе

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

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са
функције, а најдуже до 31.08.2016. године

Професор физичког васпитања

на одређено време до повратка запосленог са
функције, а најдуже до 31.08.2016. године

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

В РА Њ Е
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“

17510 Владичин Хан, Ратка Павловића бб
017/473-333, 017/473-658

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2015/2016.
године (31.08.2016. године)

УСЛОВИ: средња или виша стручна спрема и завршен програм
обуке за педагошког асистента. Кандидати треба да имају и
услове предвиђене чл. 120 и 121 Закона о основама система
образовања и васпитања, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
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тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
да имају држављанство Републике Србије и да знају језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, доказ о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оверену
фотокопију новог извода), потврду - сертификат о завршеној
обавезној обуци за педагошког асистента код Министарства
просвете. Потврду да лице није осуђивано прибавиће установа
по службеној дужности од Министарства унутрашњих послова. Лице које буде изабрано по конкурсу дужно је да приложи
лекарско уверење о здравственој способности приликом заснивања радног односа. 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: Предшколска установа”Пчелица” Владичин
Хан, Ратка Павловића бб, 17510 Владичин Хан, са назнаком: „За
конкурс“.

ВРШАЦ

ОШ “САВА МУНЋАН”

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“

26340 Крушчица, Саве Мунћана 45
тел/факс: 013/858-015
e-mail: savamuncanos@gmail.com

Наставник енглеског језика

у првом циклусу основног образовања, на одређено
време до поратка раднице са одсуства због неге
детета, најкасније до 07.04.2016. године, са 40%
радног времена

26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114
тел. 013/830-360

на одређено време ради замене одсутних запослених
преко 60 дана (породиљско одсуство и неплаћено
одсуство)
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које,
поред општих услова предвиђених Законом о раду, испуњава
и посебне услове прописане одредбом чл. 120 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања: има одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти
образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад
из изборних предмета у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013): професор,
односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности,
мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик), мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет/профил енглески језик),
дипломирани филолог англиста - мастер. Наставу енглеског
језика могу да изводе и лица која су завршила двопредметне
студије на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у трајању од осам семестара. Кандидат
мора да има, у складу са чл. 8 ст. 4 Закона о основама система
образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на вискокошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из горенаведених дисциплина; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима.
ОСТАЛО: 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 васпитно-образовни рад. Уз пријаву кандидати прилажу: доказ о
одговарајућем образовању (диплому) и доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченоМ на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
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са бодова, издат од стране високошколске установе, односно
уверење или други одговарајући документ о положеном испиту
из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу;
доказ о држављанству (уверење које није старије од 6 месеци),
доказ о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, више или високо
образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да
је положио исапит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе) и извод матичне књиге рођених (са
холограмом). Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља
школа службеним путем. Докази који се прилажу морају бити у
оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс”.
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: 1. професор одговарајућег страног језика, 2. професор разредне наставе, 3. дипломирани филолог, 4. дипломирани школски педагог или школски
психолог, 5. дипломирани педагог или дипломирани психолог,
6. наставник одговарајућег страног језика, 7. наставник одговарајућег страног језика са положеним стручним испитом по прописима из области образовања или лиценцом за наставника, 8.
наставник разредне наставе, 9. лице које испуњава услове за
наставника предметне наставе у основној школи, а које је на
основним студијама положило испите из педагошке психологије
или педагогије и психологије, као и методике наставе, 10. професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу,
11. професор разредне наставе који је на основним студијама
савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски
систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује
савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира), 12. дипломирани
библиотекар - информатичар, 13. мастер филолог, 14. мастер
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професор језика и књижевности, 15. мастер учитељ, 16. дипломирани учитељ - мастер, 17. мастер учитељ, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен
испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира),
18. дипломирани учитељ - мастер који је на основним студијама
савладао програм Модула за енглески језик(60 ЕСПБ - Европски
систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује
савладаност програма модула и положен испит, који одговара
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира), 19. мастер библиотекар - информатичар. Лица из тачака 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16 и
19 која нису професори одговарајућег језика, треба да поседују
знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица из тачака 3, 13 и 14 треба да поседују знање језика
најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући студијски програм или главни
предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри
универзитета у Србији или међународно признатом исправом
за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког
европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Наставник енглеског језика

у другом циклусу основног образовања и васпитања,
на одређено време до повратка раднице са одсуства
због неге детета, а најкасније до 07.04.2016. године,
са 44% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; дипломирани професор језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик);
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил енглески језик); дипломирани филолог
англиста - мастер. Кандидати морају да знају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (у ОШ ”Сава Мунћан” Крушчица образовно-васпитни рад остварује се на српском језику).
Кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова. Програм за стицање образовања из овог
става реализује високошколска установа у оквиру акредитованог програма или као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање.
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 Закона
о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да су држављани
РепубликеСрбије; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву сви кандидати прилажу: уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на
новом обрасцу), доказ о стручној спреми тј. оверену фотокопију
диплома о стеченом образовању, доказ да су средње, више или
високо образовање стекли на језику на коме се изводи образовно-васпитни рад, тј. српском језику или да су положили испит
из тог језика (српског језика) по програму одговарајуће високошколске установе, а доказује: ако је кандидат стекао високо
образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српском језику) доказ је јавна исправа (диплома) о стеченом високом образовање (која је већ приложена) или ако кандидат није стекао високо образовање на језику на коме се остБесплатна публикација о запошљавању

варује образовно-васпитни рад (српском језику) онда се мора
приложити јавна исправа (диплома) или одговарајућа потврда
да су више или средње образовање стекли на језику на коме се
изводи образовно-васпитни рад (српском језику) или уверење/
потврда да су положили испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ (потврду или уверење)
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 или доказ да су положили стручни испит, односно испит
за лиценцу. Документа се достављају у оригиналу или овереној
фотокопији и иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Доказ из казнене евиденције, у складу са чланом 120
став 1 тачка 3 и став 4 Закона о основама система образовања и
васпитања, прибавља установа. 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 врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ о здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) доставља се пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Рок за пријављивање 15 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”.

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР
“НИКОЛА ТЕСЛА”

26300 Вршац, Стеријина 40-44
тел. 013/830-668

Наставник машинске групе предмета
(Моделирање машинских елемената и
конструкција, Машински материјали,
Компјутерска графика)

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (замена запосленог распоређеног на
функцију директора школе, у првом мандату)

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен стручне спреме, у
складу са одредбом члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана
3 тачке 2 и 7 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада машинство и обрада метала („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015); дипломирани машински инжењер, дипломирани инжењер машинства, професор
машинства, дипломирани инжењер за развој машинске струке,
мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог
степена - основне академске студије у области машинског
инжењерства. Лице мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Образовно-васпитни рад
се изводи на српском језику.
ОСТАЛО: 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; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са ученицима; да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву и краћу биографију кандидати
су дужни да доставе: оверену копију дипломе о одговарајућој
стручној спреми, односно образовању и потребним знањима (из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
познавању српског језика, ако су образовање стекли на страном језику или у страној школској установи), оверену копију или
оригинал уверења о држављанству и извод из матичне књиге
рођених, фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава
21.10.2015. | Број 644 |

67

Наука и образовање

је 8 дана, рачунајући од дана објављивања. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима
врши Национална служба за запошљавање. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ
о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности.
Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса кандидати
достављају лично или путем поште, на адресу: Школски центар „Никола Тесла“, 26300 Вршац, Стеријина 40-44. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР
“НИКОЛА ТЕСЛА”

26300 Вршац, Стеријина 40-44
тел. 013/830-668

Наставник економске групе предмета
(Банкарско пословање, Осигурање, Јавне
финансије, Рачуноводство, Економика
и организација предузећа, Финансијско
- рачуноводствена обука и Финансијско
пословање)

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (породиљско одсуство)

Наставник економске групе предмета
(Девизно и царинско пословање,
Финансијско - рачуноводствена обука,
Савремена пословна кореспонденција)

са 55% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана

Наставник економске групе предмета
(Пословна економија, Рачуноводство,
Економика и организација предузећа и
Финансијско пословање)

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

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен стручне спреме, у
складу са одредбом члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана
3 тачка 1 и 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада економија, право и администрација
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015) и члана 3
тачка 8 Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, у подручју рада електротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015): дипломирани економиста; мастер
економиста, претходно завршене основне академске и мастер
студије у области економије; лице мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Образовно-васпитни рад се изводи на српском језику.
ОСТАЛО: 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; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са ученицима, да лице зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву и краћу биографију кандидати
су дужни да доставе: оверену копију дипломе о одговарајућој
стручној спреми, односно образовању и потребним знањима (из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
познавању српског језика, ако су образовање стекли на страном

68

| Број 644 | 21.10.2015.

језику или у страној школској установи); оверену копију или
оригинал уверења о држављанству и извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте. У пријави кандидат треба
да наведе на које радно место конкурише. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима
врши Национална служба за запошљавање. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ
о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности.
Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса кандидати
достављају лично или путем поште, на адресу: Школски центар „Никола Тесла“, 26300 Вршац, Стеријина 40-44. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са
функције

УСЛОВИ: 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.

Професор мађарског језика са елементима
националне културе
са 20% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: први циклус основног образовања и васпитања и други циклус основног образовања и васпитања: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или
учитељском школом, професор, односно дипломирани филолог
за мађарски језик и књижевност, мастер учитељ, дипломирани
учитељ - мастер, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил мађарски језик), мастер професор језика и
књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
мађарски језик); професор, односно дипломирани филолог за
мађарски језик и књижевност, професор разредне наставе са
положеним испитом из мађарског језика са методиком на одговарајућем факултету, мастер учитељ, дипломирани учитељ мастер, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил мађарски језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил мађарски језик). Кандидати треба да испуњавају следеће услове: а)
у погледу образовања, у складу са чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања - одговарајуће високо образовање („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013
и 68/2015) стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; изузетно, наставник и васпитач јесте лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; лице
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
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студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; б) из чл. 120 и 121 ЗОСОВ („Службени гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015); у радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним
законом и ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ
да је стекло средње, више или високо образовање на језику
на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију,
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (овера
не старија од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених (овера не старија од 6 месеци), оверену фотокопију држављанства (овера не старија од 6 месеци), потврду са
факултета као доказ да лице има образовање из психолошких
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, доказ о знању језика на
коме се остварује образовно васпитни рад. Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима кандидати ће доставити пре закључења уговора о
раду, а доказ о некажњавању прибавља установа. Кандидати
који испуњавају горенаведене услове биће упућени на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Пријаве са потребном
документацијом доставити поштом, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”, са назнаком: “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број
телефона: 023/771-109.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

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

УСЛОВИ: завршене основне студије из области техничко-технолошких наука, студент докторских студија на студијском програму Инжењерство заштите животне средине, 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
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија, област рударство,
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 сами радови), 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 напоменом: „За конкурс“, телефон: 023/550501.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА
ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
23000 Зрењанин, Народног фронта 1

Наставник економике и организације
предузећа

у одељењима у којима се настава изводи на
мађарском језику, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 10% радног времена

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

УСЛОВИ: стручна спрема: дипломирани економист; дипломирани инжењер организације рада; дипломирани инжењер за
индустријски менаџмент; мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије; да има
одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада електротехника (оверена фотокопија дипломе - кандидат подноси
уз пријаву на конкурс); да је држављанин Републике Србије
(оригинал уверење о држављанству, не старије од 6 месеци,
кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који
је у току студија положио испит из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина) - кандидат подноси доказ уз пријаву; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење прибавља школа по службеној дужнос21.10.2015. | Број 644 |
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ти); доказ о стеченом средњем, вишем или високом образовању
на мађарском језику или положеном испиту из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе (доказ о
испуњености услова - оверену фотокопију, кандидат подноси уз
пријаву на конкурс).

Наставник енглеског језика

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, са
44,44% радног времена

УСЛОВИ: потребна стручна спрема: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм: Англистика; студијски програм или главни предмет, односно профил: Енглески језик и књижевност);
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет, односно профил: Енглески језик и књижевност); одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(оверену фотокопија дипломе кандидат подноси уз пријаву на
конкурс); да је држављанин Републике Србије (оригинал уверење о држављанству које није старије од 6 месеци кандидат
подноси уз пријаву на конкурс); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду); образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току
студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина) - кандидат подноси доказ уз пријаву; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (уверење прибавља школа по службеној дужности).

Наставник физике

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, са
80% радног времена

УСЛОВИ: потребна стручна спрема: професор физике; дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар; дипломирани
инжењер физике, смер индустријска физика; дипломирани
физичар за општу физику; дипломирани физичар за примењену физику; професор физике за средњу школу; дипломирани
физичар - истраживач; дипломирани физичар за теоријску и
експерименталну физику; дипломирани физичар за примењену физику и информатику; дипломирани физичар - медицинске
физике; дипломирани професор физике - мастер; дипломирани физичар - мастер; дипломирани физичар - мастер физике метеорологије; дипломирани физичар - мастер физике - астрономије; дипломирани физичар - мастер медицинске физике;
дипломирани професор физике - хемије - мастер; дипломирани
професор физике - информатике - мастер; дипломирани физичар - професор физике - мастер; дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер; дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; дипломирани
физичар - примењена физика и информатика - мастер; мастер
физичар; мастер професор физике (лице из алинеје 12 до 24
које је стекло академско звање мастер мора имати претходно
завршене основне академске студије на студијским програмима
из области физике); да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (оверену фотокопија дипломе кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да је држављанин Репу-
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блике Србије (оригинал уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци, кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду); образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (наставник, васпитач и стручни
сарадник који је у току студија положио испит из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина) - кандидат подноси доказ уз
пријаву; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа по
службеној дужности).

Наставник географије

у одељењима у којима се настава изводи на
мађарском језику, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 20% радног времена

УСЛОВИ: потребна стручна спрема: професор географије;
дипломирани географ; професор историје - географије; дипломирани географ - просторни планер; дипломирани професор
географије - мастер; дипломирани географ - мастер;
мастер географ; мастер професор географије; мастер професор географије и информатике; мастер професор биологије и
географије; лице из алинеје пете до десете које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне
академске студије на студијском програму: географија; дипломирани географ; професор географије; двопредметне студије
биологије и географије, односно географије и информатике; одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (оверену фотокопија дипломе кандидат подноси уз пријаву
на конкурс); да је држављанин Републике Србије (оригинал
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, кандидат
подноси уз пријаву на конкурс); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду); образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току
студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина) - кандидат подноси доказ уз пријаву; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење прибавља школа по службеној дужности); доказ о стеченом средњем, вишем или високом образовању
на мађарском језику или положеном испиту из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе (доказ о
испуњености услова/оверену фотокопију кандидат подноси уз
пријаву на конкурс).

Наставник математике

у одељењима у којима се настава изводи на
мађарском језику, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 61% радног времена

УСЛОВИ: потребна стручна спрема: професор математике;
дипломирани математичар; дипломирани математичар за
теоријску математику и примене; дипломирани математичар
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за рачунарство и информатику; дипломирани математичар информатичар; дипломирани математичар - професор математике; дипломирани математичар за математику економије;
професор математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; професор математике и рачунарства;
професор информатике - математике; професор хемије - математике; професор географије - математике; професор физике
- математике; професор биологије - математике; дипломирани
математичар - астроном; дипломирани математичар - теоријска
математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани математичар - математика финансија;
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар
- мастер; мастер математичар; мастер професор математике;
лице из алинеје 22 до 25 које је стекло академско звање мастер
мора имати претходно завршене основне академске студије на
студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи
геометрије); одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама (оверену фотокопија дипломе кандидат подноси уз
пријаву на конкурс); да је држављанин Републике Србије (оригинал уверење о држављанству не старије од 6 месеци - кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду); образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току
студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина) - кандидат подноси доказ уз пријаву; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење прибавља школа по службеној дужности), доказ о стеченом средњем, вишем или високом образовању
на мађарском језику или положеном испиту из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе (доказ о
испуњености услова/оверену фотокопију кандидат подноси уз
пријаву на конкурс).

Наставник практичне наставе, образовни
профили: електротехничар аутоматике и
електротехничар рачунара

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, са
20,77% радног времена

УСЛОВИ: потребна стручна спрема: дипломирани инжењер
електротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани
инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике; дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски; дипломирани инжењер производног менаxмента; инжењер
електротехнике, сви смерови осим енергетског; виши стручни
радник електротехничке струке, сви смерови осим енергетског;
дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер
електроника и телекомуникације; мастер инжењер електро-

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

технике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим
студијским програмима, осим из области енергетике; дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, сви студијски
програми осим из области енергетике; специјалиста струковни
инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене
струковне студије првог степена на студијским програмима осим
из области енергетике; струковни инжењер електротехнике и
рачунарства, завршене струковне студије на студијским програмима осим из области енергетике; струковни инжењер електротехнике и рачунарства - специјалиста, електроника и рачунарство; одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
електротехника (оверену фотокопија дипломе кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да је држављанин Републике Србије
(оригинал уверење о држављанству које није старије од 6 месеци кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду);образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који
је у току студија положио испит из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина) - кандидат подноси доказ уз пријаву; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (уверење прибавља школа по службеној дужности).

Наставник практичне наставе, образовни
профил: електротехничар електронике

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, са
10,38% радног времена

УСЛОВИ: потребна стручна спрема: дипломирани инжењер
електротехнике, смерови електронике и телекомуникација;
дипломирани инжењер електронике, смерови електронике и
телекомуникација; дипломирани електротехнички инжењер,
смер електронски; дипломирани инжењер производног
менаxмента; инжењер електротехнике, смерови електронике и
телекомуникација; инжењер електронике, смерови електронике и телекомуникација; виши стручни радник електротехничке
струке, смер електронике и телекомуникација; дипломирани
инжењер електротехнике и рачунарства, смер електроника и
телекомуникације; мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области
електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима,
осим из области енергетике; специјалиста струковни инжењер
електротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне
студије првог степена на свим студијским програмима осим
из области енергетике; струковни инжењер електротехнике и
рачунарства, завршене струковне студије на свим студијским
програмима осим из области енергетике; струковни инжењер
електротехнике и рачунарства - специјалиста, електроника и
рачунарство; одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада електротехника (оверену фотокопију дипломе кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да је држављанин Републике Србије (оригинал уверење о држављанству које није старије
од 6 месеци кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре
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закључења уговора о раду); образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник
који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина) - кандидат подноси доказ уз пријаву;
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (уверење прибавља школа по
службеној дужности).

или предати лично на адресу: Електротехничка и грађевинска
школа „Никола Тесла“, Народног фронта 1, 23000 Зрењанин.

Наставник практичне наставе, образовни
профили: електромеханичар за термичке и
расхладне уређаје и електроинсталатер и
електротехничар енергетике
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, са
58,46% радног времена

УСЛОВИ: потребна стручна спрема: дипломирани инжењер
електротехнике, сви смерови енергетског одсека; дипломирани
инжењер електронике, смер индустријске енергетике; професор електротехнике, смер јаке струје; дипломирани инжењер
производног менаџмента; електротехнички инжењер железничке струке - енергетског смера; инжењер електротехнике,
смер енергетски; виши стручни радник електротехничке
струке, смер енергетски; пети степен стручне спреме енергетског смера; наставник практичне наставе електро струке;
инжењер електротехнике за аутоматику; мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне
академске студије у области електротехнике и рачунарства,
на студијским програмима из области енергетике; дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програми из области енергетике; специјалиста струковни инжењер
електротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне
студије првог степена на студијским програмима из области
енергетике; струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене струковне студије на студијским програмима
из области енергетике; струковни инжењер електротехнике и рачунарства - специјалиста, електроенергетика; одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада електротехника (оверену фотокопија дипломе кандидат подноси уз пријаву
на конкурс); да је држављанин Републике Србије (оригинал
уверење о држављанству које није старије од 6 месеци кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду); образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току
студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина) - кандидат подноси доказ уз пријаву; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (уверење прибавља школа по службеној дужности).
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се неће разматрати.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати поштом
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СКРИВЕНО ТРЖИШТЕ РАДА
Дуже време сам у потрази за послом. Између осталог, мој саветник за запошљавање ми
је предложио да покушам да посао пронађем
и на скривеном тржишту рада. Шта то заправо значи и које технике треба примењивати у
процесу тражења посла на скривеном тржишту
рада?
Већина послова који се нуде су део скривеног
тржишта рада, које се састоји од радних места која
још нису оглашена. Под тим се подразумевају радна
места која настају као резултат скорашњих пензионисања, отпуштања, ширења компанија, али и радна места која ће се тек отварати, укључујући и она
која ће бити формирана за одређене особе које траже
посао. Већина радних места никада и не стигне до
огласа или агенција за запошљавање, већ се попуне људима који користе методе директног контакта.
Послодавци користе формалне начине само када се
места не попуне неформалним путем.
Први корак јесте састављање листе компанија
„мета“, у којима бисте волели да радите. Компаније на
листи могу потицати из различитих извора, као што
су информације добијене истраживањем тржишта
послова, лично знање о некој компанији, информације добијене кроз умрежавање. Што више сазнајете
о овим фирмама, листа се може мењати, неке фирме
ћете можда избрисати, а друге додати. Када сте направили малу листу компанија на које ћете се усредсредити, спремни сте да кренете у акцију. Сазнајте
што више можете о свакој од ваших „мета“ компанија.
Да бисте истражили скривено тржиште рада, морате користити неформалне методе. Већина послова
се пронађе путем личних контаката или директним
контактом са послодавцима. Ваши извори информација могу да буду:
- Новине, пословни часописи, трговачки или
професионални магазини - претражите ове изворе
ради чланака који помињу ваше „мете“. Не заборавите специјализоване новине, као што је лист „Послови“.
Тражите информације о новим производима, ширењу, консолидацији, промени локација, промоцијама компанија, чланке које пишу извршни директори,
податке о годишњим зарадама и текућим проблемима компанија. Прегледајте стара издања новина због
старих огласа за посао. Они вам могу пружити важне
информације о дужностима на послу, плати и бенефицијама. Можда ћете наћи и неки оглас за радно
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место за које сте заинтересовани. Можда то место није
никада ни попуњено или је особа која је претходно ангажована већ отишла са тог места.
- Саме компаније - позовите одељење за људске
ресурсе или односе са јавношћу у фирми. Набавите
брошуре, годишњи извештај, опис релевантних послова и било шта друго што описује компанију.
- Информативни интервју - правите мреже
тако што ћете се састати са неким из фирме да бисте
добили детаљније информације о самој компанији и
можда неко обавештење о слободном радном месту.
- Професионална и струковна удружења
- већина радних области има своја струковна удружења. Ова удружења одржавају редовне састанке
и штампају периодичне часописе, а све су то добри
извори унутрашњих информација о компанијама
чланицама. Многи стручњаци су чланови једног или
више професионалних удружења. Ако се никада нисте
учланили у ваше или ако вам је чланство истекло, ово
може бити добар тренутак да се активирате.
Ове организације често имају директора чланства,
што је одличан извор информација за умрежавање.
Професионалне групе обично имају редовне састанке,
на којима се слободна радна места могу објавити. Удружење можда има и базу са биографијама или пружа
помоћ својим члановима при запошљавању. Ако ваша
група нема такве активности, предложите им да отпочну са њима и понудите им своју помоћ. Тако ћете
бити први који ће чути за интересантне послове који
се појаве.
Можете сазнати за нека упражњена места која
никада неће бити оглашена. Поред тога, приметиће
вас људи који знају за слободна радна места или који
сами запошљавају нове кадрове. Важно је одржавати
контакте са овим људима и између сусрета. Пословни контакти ове врсте вам могу обезбедити корисне
информације о политици компанија и пословној филозофији пре интервјуа, тако да ћете бити припремљени,
информисани и сигурни.
Затим вам предлажемо да фирми у којој бисте волели да радите пошаљете контактно писмо. У контактном писму предложите позицију на којој бисте могли
да радите, укратко представите себе као кандидата,
вашу мотивацију и жељу. На овај начин ваша биографија се неће утопити у мору других, што се често дешава када је расписан конкретан оглас.
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АКТУЕЛНО „Вибак Балкани“ - нова
италијанска фабрика у Јагодини

МАЛА ИТАЛИЈА
У ЈАГОДИНИ

Компанија „Вибак Балкани“ отворила погон
од 70.000 квадрата, вредан 75 милиона евра.
Посао добило сто радника, до краја наредне
године 200, а 2017. ова фабрика имаће више од
300 запослених

Ч

етврту италијанску фабрику у индустријској зони у Јагодини - „Вибак Балкани“, отворио је прошле недеље премијер
Србије Александар Вучић. У изградњу ове фабрике за производњу селотејп трака најновије технологије, површине
70.000 квадратних метара, уложено је 75 милиона евра. Планира се извоз од 150 милиона евра, највише у земље Источне Европе, бившег СССР-а и у регију Пацифика.
„Влада Србије је уложила осам милиона евра, инвеститор 60, а посао ће у новој фабрици имати 340 радника“, рекао је
на отварању премијер Александар Вучић и нагласио да проналажење новца није проблем када је у питању запошљавање
нових људи. Премијер је додао да је задовољан што градоначелници, попут Драгана Марковића Палме, проналазе стране
инвеститоре и не чекају да добију новац из буџетске резерве.
“У Јагодину је дошло десет инвеститора, а верујем да ће до краја наредне године у индустријској зони бити 15 фабрика.
На овај начин се боримо за нова радна места, пунимо локални и буџет Републике Србије. Јагодина је у првих осам месеци
остварила суфицит од 20 милиона долара, а до краја године очекујем да ће премашити 25 милиона долара”, рекао је Драган
Марковић Палма, председник Скупштине града Јагодине.
Амбасадор Италије у Србији Ђузепе Манцо је најавио да се поред ове четири италијанске фирме и друге спремају да
инвестирају у Јагодину.
Први потпредседник владе и шеф дипломатије Ивица Дачић истиче да је отварање фабрике „Вибак“ у Јагодини доказ
да постављање камена темељца у Србији више није филозофска категорија за варање бирача пред изборе.
„Србија се налази пред великом шансом да постане као сав нормалан свет и омогући својим грађанима бољи живот уз
заштиту националних интереса. Ту шансу не смемо да пропустимо“, рекао је Дачић.
Директор „Вибак Балкани“ Патрицио Мансини није знао шта да очекује први пут када је дошао у Србију, а две године
касније отвара фабрику у Јагодини.
„У Србији сам пронашао велику и јаку хуману и индустријску културу и плодно земљиште за економске иницијативе.
Две године касније отварамо фабрику, за годину дана запослили смо више од 100 људи, до краја наредне имаћемо 200, а
2017. године и више од 300 запослених. Уложили смо 75 милиона евра, све из капитала, а ‚Вибак Балкани‘ нема и неће имати
дугова, то је солидна и чврста компанија“, поручио је Мансини.

На новосадском Сајму запошљавања

РЕКОРДНА ПОНУДА ПОСЛОВА

Више од 70 послодаваца тражило 612 радника различитих профила

С

едамнаести сајам запошљавања
у организацији Града Новог Сада
и Националне службе за запошљавање - Филијале Нови Сад,
одржан је 8. октобра, у Западном холу
новосадског „Спенса“. Послодаваца
никад више: 71 фирма тражила је 612
нових радника различитих профила.
Прилику да пронађу посао имали су:
информатичари, дефектолози, предавачи италијанског и енглеског језика,
менаџери, административни радници,
саветници у осигурању, фитнес тренери, персонални асистенти, тесари, месари, кувари и пекари, фризери, кројачи, магационери, возачи, хигијеничари,
помоћни радници у производњи, физички радници и многи други.
Хала „Спенса“ је била пуна заинтересованих грађана који су своје радне
биографије предавали послодавцима.
Онима који су дошли неспремни, био
је доступан образац радне биографије,
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који је само требало попунити и предати. Најпосећенији су били штандови:
Eipix Entertaiment, Студио „Модерна“,
„Гомекс“ и „Делезе Србија“.
Град Нови Сад је већ низ година укључен у реализацију програма и мера
активне политике запошљавања, кроз
спровођење локалних акционих планова запошљавања. Ове године је са ново-
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садском филијалом НСЗ закључен споразум о техничкој подршци и издвојено
123,3 милиона динара за организовање
три сајма запошљавања и реализацију
програма организовања јавних радова,
додатног образовања и обука, програма приправника, субвенција за самозапошљавање и отварања нових радних
места.
Ј.Шћекић

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

АКТУЕЛНО Град Београд и Национална служба за запошљавање потписали споразум који ће
унапредити политику запошљавања

ЗА НОВА РАДНА МЕСТА ЈОШ 15 МИЛИОНА ДИНАРА
До краја године посао за 90 особа са евиденције НСЗ, док ће више од 120 особа добити
праксу код приватних послодаваца

С

екретарка за привреду Тијана Маљковић потписала
је у име Града Београда Споразум о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања за 2015. годину
са Синишом Кнежевићем, замеником директора Националне службе за запошљавање - Филијала за град Београд.
Догађају је присуствовао и члан Градског већа Драгомир
Петронијевић.
Тијана Маљковић је рекла да у оквиру пројекта постоје
три дела: стицање практичног знања код приватног послодавца, пракса код приватног послодавца и запошљавање теже
запошљивих лица.
„Планирамо да до краја године запослимо 90 особа које
су на евиденцији Националне службе за запошљавање, док
ће више од 120 особа имати прилику да обави праксу код
приватних послодаваца. Секретаријат за привреду прави
акциони план и буџет за наредне три године. У субвенције
ћемо уврстити и различите врсте подстицаја за запошљавање и проширење капацитета. Сада је завршена додела
субвенција за проширење капацитета уз запошљавање једне
или две особе, у зависности од износа. Субвенцију је добило
осам привредника, који ће запослити 14 људи“, објаснила је
Маљковићева и додала да Секретаријат за привреду у оквиру
Савета за запошљавање, од оснивања у децембру прошле године, остварује веома добру сарадњу са Националном службом за запошљавање и београдском филијалом.
Драгомир Петронијевић је навео да Град Београд у овај
пројекат улаже 15 милиона динара, док надлежно министарство улаже пет и по милиона динара.
„Пројекат радимо заједно, удружујемо средства, јер се то
показало као добар систем, захваљујући коме више људи добије радно место, а новац се боље усмери. Знање је веома важно, а практично знање је најважније, па Савет за запошља-

вање Града Београда са својим партнерима много улаже у
праксу, у отварање нових радних места. ИТ сектор је кроз
Научно-технолошки парк већ генерисао педесетак радних
места“, нагласио је Петронијевић.
Заменик директора београдске филијале НСЗ Синиша
Кнежевић прецизирао је да се теже запошљавају лица која
поседују одређене производне занате, као и фармацеути.
Апеловао је на послодавце и незапослене да се обрате Националној служби за запошљавање, јер могу добити потребне
информације и савете о мерама, програмима и обукама које
се нуде корисницима.
„Осим активности које реализујемо заједно са Градом
Београдом, Филијала за град Београд спроводи и сопствене
програме, те је мером стручне праксе ове године обухваћено 240 лица, а јавним радовима 168. Све што радимо, као и
пројекат са Градом Београдом, усмерено је на смањење незапослености у Београду и Србији“, објаснио је Кнежевић.
В.Пауновић

Филијали Вршац поднето 49 пријава за јавне радове

НАЈВЕЋЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ
У БЕЛОЈ ЦРКВИ

На територији општина Вршац, Бела Црква и Пландиште кроз јавне радове
ангажовано 196 лица

Н

ајвећи број јавних радова одобрених на територији
Филијале Вршац у 2015. години спроводи се у оквиру
заштите животне средине и природе и социјално-хуманитарних делатности. Иако су ове године измењени услови конкурса и јавни радови предвиђају ангажовање
лица на привремено-повременим пословима, са накнадом
зараде од 15.000 динара, Филијали Вршац је поднето 49
пријава за 275 лица.
На територији општина Вршац, Бела Црква и Пландиште, које обухвата Филијала Вршац НСЗ, тренутно се спроводе јавни радови на којима је ангажовано 196 лица. У току
је потписивање уговора за ангажман још 32 лица, што значи
да ће путем јавних радова бити упослено укупно 228 особа.
Ангажовање 175 радника финансирано је из буџета Републике Србије и кроз суфинансирање са локалним самоуправама, а 53 радника из покрајинског буџета, од стране
покрајинског Секретаријата за привреду, запошљавање и
Бесплатна публикација о запошљавању

равноправност полова. Од укупног броја ангажованих, 14
лица су особе са инвалидитетом и углавном су укључени
у јавне радове који се спроводе у области заштите животне
средине и природе.
За учешће у програму јавних радова посебно су били заинтересовани послодавци са територије општине Бела Црква.
„Са евиденције ове општине ангажовано је 67 лица, што
се није десило последњих година. Бела Црква има веома слабу привреду и овај вид ангажовања радника је добродошао“,
рекао је Драган Постоловић, саветник за запошљавање у
Филијали Вршац НСЗ.
„Укупан број ангажованих лица на територији општине
Вршац није коначан, јер предстоји потписивање споразума о
техничкој сарадњи са локалном самоуправом, где ће за јавне
радове бити издвојено око пет милиона динара“, каже Наташа Вулић, директорка вршачке филијале НСЗ.
З.Милошевић
21.10.2015. | Број 644 |
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АКТУЕЛНО У Србији се ради дуже него у свих 28 држава Европске уније

ДУЖЕ РАДИ - МАЊЕ ЗАРАДИ
Запослени у нашој земљи радили су током седмице у просеку 42,7, док је
просечна радна недеља у ЕУ 39,5 сати

У

депеши америчке амбасаде у
Србији, која је, по „Викиликсу“,
послата 12. јануара 2006. саопштено је „откриће” да већина
Срба види посао само као нужно зло и
да раде једино да би преживели. Старија генерација и даље верује да држава треба да издржава радника, а многи
родитељи саветују деци да не прихватају послове који су им „испод части”.
Упркос томе, приметиле су америчке
дипломате, „у главној београдској пешачкој улици видећете буљук званично
незапослених младих људи, обучених
по последњој моди, који пијуцкају капућино и пуше, док у руци држе скупоцене телефоне. Слично је и у ноћном
животу. Извори новца су: помоћ родитеља и рођака из иностранства, као и
нерегистровани послови”, пише дневни
лист „Политика“.
Можда Срби у Европи нису „народ
најстарији”, али нисмо ни лењи, као

што нам се често приписује, јер радимо дуже од свих у 28 држава Европске
уније, и то за плате које су међу најнижим у целом региону.
Према Анкети о радној снази, редовном истраживању Републичког завода за статистику које се спроводи по
рецепту Евростата, запослени у нашој
земљи су у уобичајеној радној недељи
у 2014. у просеку радили 42,7 сати.
Поређења ради, запослени са пуним
радним временом у Румунији прошле
године имали су најдужу радну недељу
у ЕУ - 41 сат.
„Реч је о увреженом мишљењу
које је далеко од истине. Тој предрасуди су подлегле и америчке дипломате.
Истина је много другачија. Срби нису
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лењивци.
Овде Трошкови радне снаге у укупним трошковима
је борба за посао
много већа него на пословања у Србији износе око 33 одсто, што
Западу“, за „Полије знатно мање него у развијеним земљама,
тику“ тврди еконогде то учешће достиже и 64 одсто, као што
миста Горан Николић, сарадник
је случај у Холандији
Института за европске студије.
зи: недовољно добра организација посНиколић каже да још од седамдесетих слушамо приче како се на Западу ла, технолошка заосталост и недостатак
знања.
много ради, а у Србији ленствује.
„Предрасуда о ,лењом српском
„Такве приче су без основа и служе
да се оправдају ниска примања и лош народу’ настаје у вишем слоју полистандард у земљи. Зато не би требало тичких и финансијских структура које
да изненади податак да је радна не- имају непосредан интерес да разбијају
деља у Србији међу најдужим у Европи, независност држава периферије и да
што је још једна потврда да никада нис- приморавају народ на финансијски комо били лењ народ. Да бисмо достигли лонијализам“, тврди Николић.
Када се поредимо са комшијама,
продуктивност и плате развијенијих
мање
од нас зарађују само запослени у
земаља, недостају нам боља технологија, развијеније тржиште, освојене Албанији и Македонији. Просечна нето
продајне позиције у иностранству и бар зарада у јулу ове године била је 45.601
приближно иста почетна позиција коју динар, док је просечна потрошачка
имају предузећа и фирме развијенијих корпа истог месеца коштала 66.807, а
држава. Воље за рад имамо, чак и у пе- минимална 34.661 динар. За просечну
корпу у јулу било је потребно 1,46 прориодима кризе“, сматра Николић.
Са Николићем се слажу његове ко- сечних зарада. Да невоља буде већа, у
леге економисти, а нарочито људи из Србији око 650.000 запослених прима
синдиката. Неки тврде да се таква при- плату са закашњењем, а око 50.000
веома неуредно. Свега око 170.000 зача не пласира тек тако.
„Циљ је да се цена радног сата све- послених у приватном сектору прима
де на минимум, па ко преживи. Иако плату на време.
По нашој рачуници, а на основу
су им се још прадедови потврдили као
индустријска нација, број запослених у података званичне статистике, српске
индустрији са око милион, крајем деве- послодавце у приватном сектору радни
десетих прошлог века, свео се на мање сат запосленог у 2014. коштао је у проод 300.000. Добро плаћена радна места секу око 2,33 евра. Од те суме радник
светски моћници чувају за своју децу је добијао 1,7 евра, колико је коштала
и унуке, не бирајући средства“, каже паклица цигарета. Трошкови радне
Душко Вуковић, потпредседник Савеза снаге у укупним трошковима пословања у Србији износе око 33 одсто,
самосталних синдиката Србије.
Истини за вољу, продуктивност што је знатно мање него у развијеним
Срба и даље је само 42 одсто европског земљама, где то учешће достиже и 64
просека, указује Горан Николић. Разло- одсто, као што је случај у Холандији.
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АКТУЕЛНО Анкета о радној снази показује да је у другом кваратлу ове у односу на
исти период прошле године запосленост порасла за чак 6,6 посто или 158.000 људи

ЈОШ 6.000 РАДНИХ МЕСТА

Током године број запослених у предузећима повећан за 11.860. Предузетници
армију својих запослених смањили за 5.886 радника
У Србији је током године број запослених у предузећима повећан за 11.860 људи. Истовремено су предузетници
смањили армију својих запослених за 5.886 радника, па је
запослених више за непуних 6.000 - откривају последњи подаци о кретању запослених Републичког завода за статистику за јул месец. Највећи раст запослености, када је реч о
броју радника, од јула прошле до јула ове године забележен
је у прерађивачкој индустрији. Званично је број пријављених за 6.712, односно 2,4 одсто виши. У процентима, раст је
највећи у услугама хране и смештаја - за 18 процената или
3.665 радних места. Највише отказа пало је у здравственој и
социјалној заштити - 4.570. У процентима, пад је највећи у
финансијским делатностима - 8,3 одсто, тако да имамо 2.910
бивших запослених.
„У случају индустрије текстила, коже, обуће и одеће,
која је део прерађивачке индустрије, раст није последица
смањења рада ‚на црно‘. Држава није учинила превише по
питању сузбијања сиве економије у овој делатности. До повећања запослености је дошло, пре свега, јер су две стране
компаније у Суботици и Сомбору прошириле производњу. И
домаће фирме које раде велики број послова имале су већи
ангажман, јер је порасла тражња из Аустрије и Немачке“,
каже за „Вечерње новости“ Милорад Васиљевић, секретар
Удружења за индустрију текстила, одеће, коже и обуће при
Привредној комори Србије. Он подсећа да су само месец дана
раније подаци били знатно другачији.

Највише отказа у здравственој и социјалној
заштити - 4.570. Пад највећи у финансијским делатностима - 8,3 одсто, што је 2.910
бивших запослених
Налази Анкете о радној снази показивали су да је у другом кваратлу ове у односу на исти период прошле године
запосленост порасла за чак 6,6 посто, што је 158.000 људи.
Ово истраживање, међутим, у обзир узима и неформално запослене.
„По тим подацима запосленост у образовању је била
већа за 16 посто, а у здравству за 10 посто. По подацима надлежних министарстава, у тим областима је чак дошло до
смањења запослености. То би онда значило да је отворен
знатан број приватних ординација и школа, а то није реално.
Када говоримо о већој запослености због смањења сиве еко-

Највећи број радника запослен је у прерађивачкој индустрији - број пријављених порастао за 6.712, односно 2,4 одсто. Процентуално највећи раст запослености - од 18 одсто,
у услугама хране и смештаја
номије, онда је то у грађевинарству, где имамо раст од 11,1
одсто. Одскаче, међутим, податак о расту у финансијским
делатностима и делатностима осигурања. Број запослених
је већи за 34,4 одсто, а бруто домаћа вредност је у том сектору имала скроман раст од свега 0,1 одсто“, каже за „Вечерње
новости“ Александар Анић, сарадник Фондације за развој
економске науке (ФРЕН). Подаци о формално запосленима у
јулу откривају да их је мање баш у областима у којима су
подаци из анкете деловали неуобичајено.

Структура запослености
У структури запослених преовлађује прерађивачка индустрија, која упошљава 21,4 одсто радника, у трговини
ради 13,84 одсто, у здравству и социјалној заштити 11,48
одсто запослених. Образовање ангажује десетину радне
снаге, а саобраћај и складиштење 6,42 одсто. У државној
управи и обавезном социјалном осигурању ради 5,33 одсто укупно запослених или 71.514 људи.

Светски дан достојанственог рада

П

СТОП ПОХЛЕПИ КАПИТАЛА

родуктивно радно место је оно на којем се штите права радника, на коме се може зарадити пристојна зарада и где
постоји одређена социјална заштита. Постоји ли то уопште? Светски дан достојанственог рада - 7. октобар био је прилика да се у Србији скрене пажња на неке ствари и види докле смо стигли.
Сурова статистика каже да половина младих који су завршили школе и факултете не може да се запосли. И ако
се запосле, најчешће се запошљавају „на црно“, у такозваном неформалном сектору, без уговора о раду и под веома лошим
условима рада.
„У 21. веку, уплашеног младића од 24 године када сам питао да ли је добио плату прошлог месеца, рекао је: Немојте,
немојте, молим вас. Као да сам му рекао да украдемо нешто“, каже Бранислав Чанак, из синдиката „Независност“ и додаје
да ставови попут онога да се не треба стидети било каквог посла, с обзиром на ситуацију, и да је све прихватљиво, управо
охрабрују послодавца у похлепи, док раднику преостаје само страх.
Бесплатна публикација о запошљавању
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ГОРЕ - ДОЛЕ Французи неће трбухом за крухом

ВЕЛИКА СТАТИЧНОСТ НЕЗАПОСЛЕНИХ
Половина незапослених у Француској није спремна да промени место боравка
ради проналажења посла

Ф

ранцузи не спадају у категорију веома мобилне радне
снаге, јер више од половине
незапослених у тој земљи није
спремно да промени место боравка
ради проналажења посла. И поред тога
што ситуација на тржишту рада није
задовољавајућа, посебно за старије категорије, жене и слабо квалификоване
особе, анкета консултантске куће CSA,
коју је објавио лист „Фигаро“, показала је велику статичност незапослених.
Оваква ситуација својеврсна је прилика за странце који желе да раде, када се
већ једном нађу на територији те земље
и дођу у прилику да легално или мање
легално нађу посао, јер њима селидба
из града у град не представља проблем.
Анкета је обухватила 1.015 запослених Француза и 506 незапослених
и показала да се 56 одсто запослених
не би преселило ради бољег посла.
Незапослени Французи, такође, нису
спремни да по сваку цену дођу до посла, судећи по резултатима анкете, која
показује да 55 одсто не би променило
место боравка како би се ухлебило. Као
разлог неприхватања могућности пресељења ради посла, незапослени Французи наводе да не желе да буду далеко
од породице (45 одсто), затим велике
трошкове селидбе (38 одсто), везаност
за место боравка (33 одсто). Даље, 22

одсто учесника анкете као разлог за
одбијање селидбе ради проналажења
посла наводи забринутост у погледу
професионалног сналажења у новој
регији, а 21 одсто страх од неуклапања
у ново окружење. Мали број испитаника (два до три одсто), углавном старије
доби, одбија да се пресели због скоре
пензије и везаности за породичну кућу.
Анкета је показала и да је 46 одсто незапослених спремно да промени
професионалну оријентацију ради запослења, док би 42 одсто прихватило
преквалификацију.

Све, све, али домаће
Француски потрошачи су велике локал патриоте, судећи по резултатима овогодишње анкете о брендовима у тој земљи.
Анкету је спровела интернационална компанија „Кантар Вордпанел“. Наиме, на листи десет најпродаванијих брендова у
Француској, осам је француског порекла, преноси АФП, додајући да су свих 10 водећих из категорија прехрамбених производа.
На првом месту је „Херта“, филијала групације „Нестле“. „Херта“ је омиљени произвођач месних прерађевина у Француској, како због приступачних цена, тако и због политике коју спроводи последњих година у погледу смањења соли и масти
у својим производима. Дневно се у Француској прода око милиона производа те марке.
Други на овој листи је бренд „Флери Мишон“, породична компанија за прераду меса и производњу месних прерађевина и
готових јела, основана 1905. године. „Мишон“ је лидер у Француској у погледу продаје шунке и сурими штапића.
Робна марка „Президент“, чувена по млечним производима, пре свега сиру, намазима и бутеру, који се извозе у око 150
земаља широм света, заузела је трећу позицију на листи 10 најпродаванијих брендова. На четвртом месту је бренд безалкохолних газираних пића мултинационалне компаније „Кока-Кола“, са седиштем у Атланти. Место број пет припало је француском бренду „Панзани“, најпродаванијим тестенинама у Француској и другом произвођачу тестенина у Европи. Седиште
компаније, која је основана 1940. године, налази се у Лиону, а од 2005. је у власништву шпанске корпорације „Ебро фудс“.
На шестом месту је бренд „Харис“, најпродаванији индустријски хлеб у Француској који производи фирма ADCL, која је
1970. откупила америчку лиценцу за производњу те врсте хлеба. ADCL је од 2007. у власништву италијанске компаније
„Барила“. Седми на листи је бренд конзервисаног поврћа „Бондијел“. Годишња продаја готових оброка фирме „Бондијел“
достиже око три милиона порција. Фирма је основана 1853., а од 2010. је у власништву групације „Франс шампињон“. Бренд
млечних производа „Ел и Вир“, филијала групе „Бомгрен“, на осмој је позицији, испред деветопласиране „Кристалин“, произвођача флаширане воде. Популаран је због дисконтних цена. Не производи минералну воду. Не дестом месту је „Активиа“,
бренд најпродаванијих врста јогурта у Француској. „Активиа“ је филијала групе „Данон“.
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Три милиона Европљана против трговинског споразума са Америком

АМЕРИЧКИ САН ИЛИ КОШМАР

Када је потписана НАФТА, уговор између САД, Канаде и Мексика, изгубљено је
око милион радних места током 12 година, а пре потписивања обећавано је
отварање стотина хиљада радних места

И

после пет година преговора иза затворених врата,
о споразуму о зони слободне трговине између ЕУ и
САД (Transatlantic Trade and Investment Partnership,
Трансатлантско трговинско и инвестиционо партнерство - ТТИП) и даље се премало зна. Група невладиних
организација и удружења грађана, окупљених у грађанску
иницијативу „Стоп ТТИП“, предала је Европској комисији
више од три милиона потписа против трговинског споразума са Америком, у страху да ће живот сутра бити још тежи,
а будућност неизвеснија, све због халапљивости мултинационалних компанија и политике. Споразум изазива забринутост да ће стандарди бити разблажени, а корпорацијама
омогућено да избегавају националне законе и њихова ограничења (порези, кретање новца, радно законодавство).
„Настоје да успоставе ниже стандарде, било да је реч о
енергији, храни, генетски модификованим производима. Европска комисија је заузела нео-либералан став, верујући да
оно што је добро за компаније - добро је и за грађане, али
видимо у протеклих десет година са економском кризом да
то не успева. Компаније су створиле ове проблеме, а ми то
плаћамо“, упозорава Пол Деклерк, из организације „Пријатељи Земље“.

Све рестрикције које је ЕУ увела на банке,
управо да се не би десила још једна
финансијска хаварија као она 2008., могле би
бити подигнуте ступањем ТТИП-а на снагу.
Другим речима, ТТИП ће вратити сву моћ у
руке банкара
Прошле године су у Европској комисији одбили да реагују, иако по европском Закону о грађанској иницијативи
милион потписа обавезује Комисију на реакцију. Нису одреаговали ни на протесте.
„Они протестују и ми их чујемо. Важно је да људи имају
право на протесте“, навео је портпарол Европске комисије
Александар Винтерштајн, а преноси “Глас Америке”. Овај
медиј закључује да је након реакције ЕК на грађанску иницијативу бар јасно да Европљани могу уштедети не долазећи
у Брисел јер, очито, њихови протести су само бриселска туристичка атракција. Европска комисија ће наставити са преговорима о трговинском споразуму са Америком, који би,
према плану, требало да буде потписан почетком наредне
године.
Десетине хиљада људи прошетало је и центром Берлина
у знак протеста због планираног трговинског споразума Европске уније и САД. Према подацима полиције, у протесту је
учествовало око 100.000 људи.
Шта је заправо ТТИП и на који би начин требало да промени свакодневицу обичних Европљана?
Заговорници споразума тврде да ће донети користи
обичним људима са обе стране Атлантика - запошљавање,
нове пословне могућности, а анализе кажу да би просечна
европска породица тако уштедела нешто више од 500 евра
годишње. Са друге стране, велики број аналитичара тврди да
Бесплатна публикација о запошљавању

би се уговором кренуло у напад на јавне службе. ТТИП би
отворио европски здравствени систем, образовање, па чак и
снабдевање водом, приватним компанијама, тачније - америчким приватним компанијама.
Другим речима, ствари које данас још увек узимамо
здраво за готово, у блиској будућности би могле бити под
пуном и чврстом контролом америчке корпоративне капиталистичке класе, која би на тај начин преузела остатке европске социјалне државе. Европска комисија је прво тврдила
како јавне службе неће бити везане уз ТТИП, да би касније
британски министар трговине Лорд Ливингстон признао
како су јавне службе ипак „на столу“.
Уговором би се Европа пребацила на „амерички модел“
када је реч о исхрани. У САД је око 70 одсто хране генетски
модификовано, док Европа има врло строга правила. Од хормона раста до забрањених пестицида, Европу ће и по овом
питању ТТИП потпуно „отворити“. Исто вреди и за околину ЕУ тренутно има на снази регулације које строго контролишу
токсичне супстанце и компанија мора прво доказати да су
њене супстанце сигурне, пре него што почне да их користи. У
САД је обрнуто: свака супстанца се може користити док се не
докаже да је опасна. Примера ради - ЕУ тренутно има забрану коришћења 1.200 супстанци у козметици, а САД само 12.
Све рестрикције које је ЕУ увела на банке управо да се
не би десила још једна велика финансијска хаварија као она
2008., могле би бити подигнуте ступањем ТТИП-а на снагу.
Другим речима, ТТИП ће вратити сву моћ натраг у руке банкара. ТТИП би вероватно вратио све темељне одредбе уговора
„Акта“ (ACTA), који је ограничавао приватност корисника на
интернету, а против кога су се Европљани масовно побунили.
Из ЕУ су чак признали да би ТТИП вероватно повећао
стопу незапослености, јер би прелазак на амерички систем
уједно значио и знатно слабљење синдиката и радничких
права. Примери претходних уговора о слободној трговини
потврђују овај страх. Када је потписана НАФТА (уговор између САД, Канаде и Мексика), изгубљено је око милион радних места током 12 година, а пре потписивања обећавано је
отварање стотина хиљада радних места.
А.Б.
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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

