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ОД ЖЕЉЕ
ДО КАРИЈЕРЕ
ТЕМА БРОЈА – Иако је стопа незапослености младих веома висока, њихово

учешће на евиденцији НСЗ у септембру ове године смањено за 5,3 одсто
у односу на исти месец претходне године. Србија, БиХ и Румунија имаjу
најмање запослених са факултетским образовањем. Млади спремни да раде у
унутрашњости, уколико им се понуди добар пакет услова при запошљавању
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Олга, Маша и Ирина су Чеховљеве јунакиње.
Једна друга Маша, њена сестра Маја и трећа - Лана
не потичу из литературе, већ из живота и Новог Сада.
Три младе Новосађанке потражиле су и пронашле своју
животну перспективу далеко од Петроварадина. Маја
Остојић је грађевински инжењер, Маша архитекта, Лана
научник, бави се форензиком - тренутно завршава докторат. Све три живе и раде у Њујорку. Ова прича, готово
филмска, на страни Актуелно.
Иако је стопа незапослености младих веома висока, њихово учешће на евиденцији НСЗ у септембру ове
године смањено је за 5,3 одсто у односу на исти месец
претходне године. Међутим, стопа незапослености
младих двоструко је већа у односу на незапосленост
опште популације - износи 43,1 одсто. У Швајцарској
ђаци имају законску обавезу да сами проналазе фирме у којима ће обавити праксу. Какав је уопште положај
младих на тржишту рада, не само у Србији - у нашој
Теми броја.
Од почетка године на 53 сајма запошљавања
учествовало је 47.000 незапослених. Резултат: више
од 10.000 запослених, од тога око 3.000 директно код
послодаваца који су били на сајму. О том краћем путу
до посла - на страни Актуелно.
На евиденцији Филијале Пирот НСЗ на крају септембра било је 13.911 лица. Али, довољно је каткад
плитко загребати испод статистичких података и препознати сву дубину проблема: од укупног броја незапослених у општинама Димитровград, Бела Паланка и
Бабушница око 40 одсто су неквалификовани радници.
На евиденцији је и 650 лица без основне школе. Тренутно 62,56 евидентираних припада категорији дугорочно
незапослених. Преко ноћи биро је примио 791 бившег
радника компаније „Први мај - Аха Мура“. Упркос томе,
у прва три квартала запослило се 2.366 лица. Како? Одговори у интервјуу Јелене Костић, директорке Филијале Пирот Националне службе за запошљавање.
Србија има чак шест медицинских факултета - много више него богатије и многољудније европске земље.
Воле деца, а још више родитељи, да имају докторе, па
макар били то само у властитој породици. Без посла је
у Србији 2.745 дипломаца медицине. Од тога више од
900 само у Београду. Индекс Медицинског факултета у
Београду добило је 500 бруцоша, од чега 50 студира на
терет породице. У Новом Саду број медицинара на првој
години студија је 445, у Крагујевцу 280, у Нишу око 348,
а у Косовској Митровици 150. Шта ће бити са онима који
раде у здравственом систему Србије, у коме је прошле
године било запослено 109.237 радника и где је сваки
четврти радник - немедицински, на страни Сазнајте
више.
Почео је 7. циклус пријава за конкурс „Покрени се
за посао“. Програм обезбеђује подршку предузетницима кроз бесповратне донације у опреми, обезбеђивање
стручних, пословних обука и пословно саветовање. Конкурс је отворен до 29. фебруара 2016. године. Детаљније
на страни Лакше до посла.
Многима је довољан, и то не само фигуративно, грам
среће. Међутим, нобеловци Ангус Дитон и Данијел
Канеман израчунали су колико је новца потребно за
срећу - у доларима, наравно. Колико је то зелених новчаница - на страни Горе - Доле.
Милош Чолић

ПРИВРЕДА Турска компанија која је купила Фабрику текстила „Бранко Крсмановић“ у
Параћину одлучила да „Штофара“ остане у текстилној производњи

ПРЕ ПОСЛА - СУБВЕНЦИЈЕ

„Фистел интернационал“ има намеру да запосли између 150 и 200 радника у првој фази и инвестира
између 15 и 30 милиона евра

Т

урска компанија „Фистел интернационал“, која је пролетос купила Фабрику текстила „Бранко Крсмановић“
у Параћину у стечају, одлучила је да „Штофара“ остане
у области текстилне производње, изјавио је заступник
турске компаније која је у Београду регистровала Привредно
друштво, адвокат Александар Николић из Јагодине. Нови
власник производњу би требало да покрене на пролеће, уколико држава до тада ову турску фирму уврсти у програм
субвенционисања намењен страним инвеститорима.
Николић је додао да власник „Штофаре“ има намеру да
запосли између 150 и 200 радника у првој фази и инвестира
између 15 и 30 милиона евра. Компанија „Фистел интеренационал“ је 25. априла потписала предуговор о куповини
„Штофаре“ и у року уплатила 108 милиона. Реч је о продаји
30.000 квадратних метара производног, магацинског и другог простора у објектима и седам хектара земљишта. „Штофара“ је продата у другом оглашавању, на основу решења о
банкротству стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу.

Индустријска производња у Србији

СЕПТЕМБАРСКИ РАСТ ОД 13,8 ОДСТО
Индустријска производња у Србији у септембру ове године већа је за 13,8 одсто у односу на исти месец лане, саопштио је Републички завод за статистику. Производња у
септембру ове године већа је за 8,8 одсто у односу на просек
2014. године. Индустријска производња за девет месеци ове
године, у поређењу са истим периодом прошле, већа је за 7,6
одсто.
У сектору рударства забележен је раст од 38,6 одсто у
септембру ове године, у односу на исти месец прошле, док је
у снабдевању електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом евидентиран раст од 29,4 одсто, а у сектору прерађивачке индустрије раст од 8,8 одсто. Дошло је до раста
у производњи енергије од 64,6 одсто, трајних производа за
широку потрошњу 5,2 одсто, интермедијарних производа,
осим енергије, 3,8 одсто и нетрајних производа за широку
потрошњу 0,8 одсто, док је пад забележен у производњи капиталних производа 4,3 одсто.
Обим индустријске производње у септембру 2015. године, у односу на септембар 2014. године, бележи раст код 19
области, са учешћем у структури индустријске производње
од 68 одсто, а пад код 10 области, са учешћем у структури
индустријске производње од 32 одсто. Највећи утицај на раст
индустријске производње у септембру 2015. године, у односу
на исти месец 2014. године, имали су: производња деривата
нафте, електричне енергије, експлоатација угља, остале прерађивачке делатности и производња пића.

Радници ангажовани са листе незапослених испоставе
Националне службе за запошљавање у Параћину, сређују
халу површине 10 хиљада квадратних метара за машине које
треба стигну из фабрике у Турској. Компанија је ангажовала
и стручњаке који су учврстили фабрички димњак, који више
није потребан за производњу али је симбол „Штофаре“.

Александар Вулин
министар за рад и запошљавање

ЗАПОСЛЕНО ВИШЕ ОД 4.150
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Град Ужице је у сарадњи са ужичком филијалом
Националне службе за запошљавање расписао Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев
послодавца у 2015. години. Програм подразумева учешће
у финансирању обуке ради стицања знања и вештина
потребних за обављање послова на конкретном радном
месту, уколико на евиденцији незапослених Националне
службе за запошљавање - Филијале Ужице нема лица са
потребним знањима и вештинама.
За реализацију програма Град Ужице издвојио је 1,5
милиона динара. НСЗ ће пружити сву неопходну техничку подршку у реализацији овог јавног позива, који је отворен до 9. новембра 2015. године.

Од почетка године у Београду

ЗАПОСЛЕНО 1.500 ЉУДИ

„Од почетка године успели смо да запослимо око 1.500
људи, што је за 1,2 одсто више него прошле године, а циљ је
да се наредне године ова цифра утростручи“, рекла је градска
секретарка за привреду Тијана Маљковић за „Студио Б“. Од
овог броја 1.022 особе запослиле су се након сајма запошљавања, који је одржан пролетос. Маљковићева је подсетила да
је прошлог децембра основан Савет за запошљавање, који је
обезбедио око 50 кредита на основу којих се запослило 226
лица, као и 26 особа са инвалидитетом.
„До краја године, на основу уговора са Националном
службом за запошљавање планирамо да запослимо још 112
особа. Имамо и 95 нових привредних субјеката и предузетничких радњи које смо отворили од почетка године, од тога
су 53 отворене после радионица које је Град Београд организовао“, истакла је Тијана Маљковић.

Јелена Костић, директорка
Филијале Пирот Национале
службе за запошљавање

НАЈВИШЕ ПОСЛА КОД „МИШЛЕНА“

У прва три квартала запослило се 2.366 особа. На евиденцији се налази 650 незапослених
без основне школе. Француски „Мишлен“ и „Лисца“ из Бабушнице континуирано
упошљавају раднике. Крајем септембра 13.911 лица тражило запослење

Ф

илијала Пирот обухвата територију Пиротског управног округа, који се простире на четири општине
- Пирот, Димитровград, Белу Паланку и Бабушницу.
Према подацима из пописа 2011. године, на територији округа живи 92.277 становника. Центар округа је општина Пирот, која има највећи број становника и најразвијенију
привреду, пре свега захваљујући француском „Мишлену“,
који је власник компаније „Тигар тајерс“, трећег по реду извозника у Републици Србији.
Неуспеле приватизације скоро свих великих компанија,
уз одређене изузетке, оставиле су последице у свим општинама округа и већим делом довеле до формирања садашње
структуре незапослених на подручју пиротске филијале НСЗ.
На евиденцији се на крају септембра налазило 13.911 лица
која траже запослење. Значајан прилив на евиденцију незапослених забележен је у јулу, када је евидентирано 1.421
новопријављено лице, од чега 791 бивши радник компаније
„Први мај - Аха Мура“. Отварањем стечаја над овом компанијом, крајем јуна текуће године, сви они су остали без посла.
„То је још један пример неуспешне приватизације, који је
довео до тога да се у нашем крају повећа незапосленост, да
ризик од сиромаштва буде још већи, као и број потенцијалних
корисника новчане социјалне помоћи, које ми посматрамо,
пре свега, као незапослене којима је потребна наша помоћ и
подршка“, објашњава Јелена Костић, директорка Филијале
Пирот Националне службе за запошљавање.
С евиденције НСЗ Филијале Пирот током 2014. године укупно је запослено 3.001 лице. Током прва три квартала 2015. године са евиденције се запослило 2.366 лица, што
представља повећање у односу на исти период у 2014. години, када је регистровано 2.278 запошљавања са евиденције.
До септембра највише је упослено лица у занимањима:
кројач - конфекционар, економски техничар, прехрамбени техничар за биотехнологију, продавац робе свакодневне
потрошње, млекар, кувар једноставних јела, полимериста,
ауто-механичар, возач друмских возила, конобар, техничар
друмског саобраћаја...
Каква је сарадња са послодавцима?
Доказ да смо на правом путу је велики број захтева
послодаваца за посредовањем приликом запошљавања, по
којима се само у току прошле године директним посредовањем наше филијале запослило 1.268 лица са евиденције,
што, ако упоредите са укупним бројем незапослених са наше
евиденције, није занемарљива чињеница.
Учешће запошљавања лица са евиденције Филијале
Пирот у укупном запошљавању на подручју Пиротског управног округа у 2015. години тренутно износи 40,28 одсто.
И сајмови запошљавања су место сусрета?
На пролећном сајму ове године учествовала су чак 34
послодавца. Јесењи сајам запошљавања заказан је за 25. новембар. Од већих послодаваца са којима имамо успешну сарадњу поменућемо: „Тигар“ а.д. Пирот, „Мармил“ д.о.о. Пирот,
огранак „Меркатус текстила“ из Београда, „Пиротекс Трико“,
„Обућу Павле“ Бела Паланка, „Интертекст“ Димитровград,
„Лисцу“ из Бабушнице и многе друге.
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У општинама Димитровград, Бела Паланка и
Бабушница међу незапосленима око 40 одсто
неквалификованих радника
Компанија за израду женског рубља „Лисца“ из Бабушнице, која континуирано упошљава раднике преко наше
филијале, добила је у 2014. години захвалницу за посебан
допринос у запошљавању од стране НСЗ. Једни су од ретких
који, поред осталог, по нашем јавном позиву запошљавају и
кориснике новчане социјалне помоћи.
Сарадња са локалним самоуправама је нешто што
се очекује од сваке филијале НСЗ.
Филијала Пирот је са Општином Пирот на почетку године потписала споразум о сарадњи, према коме је општини
пружена комплетна технича подршка при спровођењу мера
и програма активне политике запошљавања. Реализована су
четири програма запошљавања: стручна пракса, ново запошљавање, самозапошљавање и јавни радови, у које је општина самостално уложила 12,24 милиона динара.
Имамо и потписане споразуме о суфинансирању мера
и програма активне политике запошљавања са општинама
Димитровград и Бабушница, и то за програм јавних радова
у Димитровграду, као и за програм стручне праксе и јавних
радова у Бабушници. Са Општином Димитровград смо потписали споразум о пружању комплетне техничке подршке
за програм стручне праксе, који финансирају из сопствених
средстава.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Додела захвалница за посебан допринос у запошљавању:
„Лисца“ Бабушница, децембар 2014.

Тренутно 62,56 одсто лица са евиденције
припада категорији дугорочно незапослених
Ове године учествовали смо и на Сајму пиротске пеглане кобасице, јер смо сматрали да је битно да будемо присутни тамо где се зачињу идеје за почетак или проширење сопственог бизниса.
У оквиру пројекта ИПА 2012 очекује се отварање три
клуба за тражење посла - у општинама Бела Паланка, Бабушница и Димитровград, што нас посебно радује, јер најугроженијим општинама много значи сваки вид подршке
при запошљавању. Такође, у општини Пирот ће преко истог
пројекта бити отворен Центар за информисање и професионално саветовање, а на територији округа биће инсталирано
и пет самоуслужних радних станица.
Какав је одзив по овогодишњим јавним позивима и
конкурсима?
Послодавци и незапослена лица са територије наше филијале били су мотивисани да конкуришу по већини јавних
позива и конкурса које је у овој години упутила НСЗ. Поред
наших средстава, незапослена лица и послодавци добили су
прилику да у овој години користе и средства локалних самоуправа у наведене сврхе.
У неки вид програма и мера запошљавања, које се финансирају делом или у потпуности из средстава локалних
самоуправа, укључено је још око 250 лица са територије Пиротског управног округа.
Какви су ефекти сарадње са невладиним сектором?
Веома успешно сарађујемо са представницима немачке
невладине организације „Хелп“, према потписаном Протоколу о сарадњи са НСЗ. У оквиру пројекта „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва у Србији“, који
се спроводи на територији општине Пирот, уз директно ангажовање наше филијале, у току прошле године организована

Од посла до стреса
У 2015. до сада је закључено 9.514 индивидуалних планова запошљавања. Обуку за активно тражење посла
похађало је 221 лице, а организовани су и мотивационо-активациони тренинзи за неквалификована и нискоквалификована лица, до сада за 190 полазника. Тренингом
самоефикасности, који је намењен незапосленим и лицима код којих постоји ризик од дугорочне незапослености,
обухваћене су 54 особе. Радионицу за превладавање
стреса услед губитка посла успешно је завршило 25 лица.
Према нашој евиденцији, тренутно 62,56 одсто лица на
евиденцији спада у категорију дугорочно незапослених,
што даље повећава ризик од сиромаштва.
Бесплатна публикација о запошљавању

је обука у производњи за 12 незапослених који су се одмах
потом запослили код послодавца из Пирота. Обуке за посластичара, козметичара, енглески језик и рад на рачунарима
похађала су 44 лица са евиденције.
Активно смо узели учешће и у пројекту „Овде смо заједно - европска подршка за инклузију Рома“, у оквиру кога је на
подручју општине Бела Паланка почетком 2014. формиран
Мобилни тим, у чијем раду активно учествује представник
наше филијале. Филијала Пирот је ове године од удружења
грађана „Тернипе“ из Пирота добила захвалницу за успешну
сарадњу у циљу унапређења положаја Рома у Пироту.
Са удружењем грађана „Жене југа“ узели смо учешће у
реализацији пројекта „Пирот по мери жена“. Наша филијала
сарађује и на пројекту „Локализација Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1325 - Жене, мир, безбедност у
Републици Србији“.
У судару теорије и праксе, жељеног и очекиваног,
животне околности креирају сасвим другачију слику?
Висока стопа од око чак 40 одсто неквалификованих
радника од укупног броја незапослених у општинама Димитровград, Бела Паланка и Бабушница, неусклађеност образовних профила на територији округа са потребама локалног
тржишта рада, неповољна старосна структура незапослених
с обзиром на исказане потребе послодаваца, само су неки од
проблема са којима се суочавамо.
Треба узети у обзир и да се на нашој евиденцији тренутно налази 650 лица без основне школе, различитих старосних
категорија. Иако се у свом индивидуалном плану запошљавања њих 56 изјаснило да желе да наставе школовање, како
би стекли основно образовање, наша филијала је једна од
ретких која не може да спроведе програм основног функционалног образовања одраслих, због тога што ниједна школа
на територији округа није верификована за спровођење овог

Значајан прилив на евиденцију забележен је у
јулу, када је евидентирано 1.421
новопријављено лице, од чега 791 бивши
радник компаније „Први мај - Аха Мура“
програма. Изнели смо овај проблем ресорном министру, па
верујемо да ћемо у будућности добити школу која ће моћи да
спроведе овај програм.
Неусклађеност образовних профила није заобишла ни
подручје наше филијале. Рецимо, компанија „Мишлен“, власник компаније „Тигар тајерс“ из Пирота, изградњом нове хале
најавила је даље ширење производње и капацитета на локалу, као и даља огромна улагања у развој фабрике и производњу на територији општине. Кадар у смеровима према
областима којима се ова фабрика бави школује се у само два
одељења једне средње школе у Пироту, док се, са друге стране, на нашу евиденцију пријављују лица са занимањима која
више или уопште не постоје или су значајно смањене потребе
за њима на тржишту рада.
Право на рад омогућава свакоме да слободно тражи запослење у оквиру својих компетенција и интересовања, па
тако лица могу и да се изјасне да не желе да раде у струци,
али се онда поставља питање зашто се ти људи школују за
занимања која их не интересују.
Каква су ваша очекивања у наредном периоду?
Садржај Националног акционог плана за запошљавање
за 2016. даје нам за право да верујемо да ће се програми запошљавања у наредној години још боље спроводити. Решавање препознатих и уочених слабости на локалном тржишту
рада допринело би још значајније да што већи број људи са
наше евиденције дође до запослења у свом завичају и самим
тим побољша квалитет свог и живота своје породице. Томе
се и ми надамо и настојаћемо да им пружимо максималну
подршку.
Миљан Јонић
04.11.2015. | Број 646 |
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ТЕМА БРОЈА Положај младих на тржишту рада

ОД ЖЕЉЕ ДО КАРИЈЕРЕ
Иако је стопа незапослености младих веома висока, њихово учешће на евиденцији НСЗ у
септембру ове године смањено за 5,3 одсто у односу на исти месец претходне године. Србија,
БиХ и Румунија имаjу најмање запослених са факултетским образовањем. Млади спремни да
раде у унутрашњости, уколико им се понуди добар пакет услова при запошљавању

И

страживање урађено у оквиру пројекта који се бави
незапосленошћу младих у Србији, спроведено је на
две фокус групе младих од 20 до 33 године. Резултати истраживања показали су да су учесници из
групе „трајно незапослени“ (на евиденцији НСЗ дуже од 3 године) песимистични, утучени, уколико им се укаже прилика
радо би напустили земљу, али би били спремни да раде и у
унутрашњости, уколико им буде понуђен добар пакет услова
при запошљавању. Резултати показују и да је, поред реално
веома тешке ситуације и слабе понуде на тржишту рада, у
овој циљној групи изражен и проблем недовољне агилности
и проактивности. Наиме, поједини учесници и сами имају
висока очекивања када је у питању посао и услови рада, и
поред тога што су у незавидној ситуацији.
С друге стране, млади који желе да покрену сопствени
бизнис, међу којима је највише логопеда, правника, архитеката, дизајнера, географа - имају прегршт идеја, планова, као
и јасан циљ коме теже. Они се не ослањају на државу, већ
на сопствене ресурсе. Самопоуздани су и проактивни. Уједно
су и бунтовни индивидуалисти који не желе да се повинују
нормама.

Мало добре воље и...
Млади нису трошили време на тражење посла, већ су
покренули бизнис са великом перспективом. У потрази
за послом млади из Доње Топонице схватили су да посла
има и у њиховом селу и у њиховим двориштима. Потребно
је само мало добре воље и пуно рада и посао је ту.
Милена Милошевић, млади произвођач из Доње Топонице, на малој парцели гаји различите врсте поврћа, а има
и баштицу са паприком, парадајзом, купусом, броколијем,
прокељом, чери парадајзом...
„Органска производња је“, каже Милена, „нешто што је
некада била уобичајена производња у моравским селима.
Данас је то тренд коме треба да се вратимо“.
„У нашем крају много младих људи размишља о томе
и креће да прави неке планове о органској производњи,
да не би њихове парцеле које се више не уређују стајале
празне“, каже Милена.
Да би засновали добре засаде и обновили производњу
на својим имањима, млади користе знања и подижу засаде на модеран начин, а помогао им је Иван Топаловић,
координатор програма и активиста „Проактива“.
„Имали смо пет тренинга, на којима смо објашњавали
како узгајати органску храну, али смо се бавили и менаџментом фарме, вештинама комуникације, продајом.
На тај начин смо желели да затворимо један круг обука,
како би млади могли да покрену органску производњу”,
истиче Топаловић.
Осим узгајања органског поврћа, ту су и прерађевине,
добро познате нашем тржишту, као што је ајвар од органске паприка. Сву органску храну коју произведу током године продају путем интернета.
И једни и други још увек се ослањају на приходе родитеља, супружника и слично, иако то декларативно не наводе.
Онима који живе у Београду је лакше, јер имају једну бригу
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Стопа незапослености младих двоструко већа
у односу на незапосленост опште популације и
износи 43,1 одсто
мање, нису подстанари. Ипак, сви су спремни да похађају додатне обуке, да прошире своја знања, али само уколико обуке
нису скупе или су бесплатне. Код високообразованих, већина
послова који не одговарају њиховој стручној спреми перципирају се као краткорочни.

Шта послодавци траже
Министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан
Вербић тим поводом рекао је да су управо млади они који
највише могу и морају да ураде за проналажење свог посла
јер, како је истакао, нико нема морално право да чека државу
да му у потпуности реши проблем.
„Морамо да се запитамо шта послодавац жели од нас,
шта треба да понудимо да бисмо били препознати као озбиљан кандидат“, истакао је Вербић, који сматра да је кључни разлог што млади не добијају посао то што немају праксу.
Министар је истакао да они заврше школе и факултете, а
да се никада нису сусрели с реалним животним проблемима.
По његовим речима, ђаци данас стичу само теоријска знања,
али без практичних вештина, попут тимског рада и презентације, њихове шансе на тржишту рада знатно су ограничене.
Србија треба да ради на развоју дуалног образовања, односно
учењу кроз праксу, али се од младих очекује већи ангажман
кроз волонтерски рад. Министар је навео и да у Швајцарској,
на пример, ђаци имају законску обавезу да сами проналазе
фирме у којима ће обавити праксу, док је у Финској у цео систем активно укључен невладин сектор.
„На послодавца не оставља утисак само завршен факултет или нека друга школа“, навео је Вербић, додајући да се
млади морају више ангажовати, ићи на курсеве и стицати
неформално образовање.
„Држава ће са своје стране радити на томе да неформално образовање уђе у званични образовни систем“, рекао
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Занат или факултет?
Из Министарства привреде обећавају решавање проблема незапослености младих и других угрожених група,
али позивају на стрпљење, јер за то неће бити довољан
мандат само једне владе.
Душан Коруноски, саветник у Министарству привреде,
истиче да како би се стало на пут одливу мозгова, односно спречили млади да због недостатка посла напуштају
земљу, држава поред осталог ради на томе да им обезбеди помоћ за започињање сопственог бизниса, као и
да им омогући доступност финансијским средствима из
фондова ЕУ.
Србија заједно са Босном и Херцеговином и Румунијом
има најмање запослених са факултетским образовањем,
показује истраживање мреже Европске комисије за 2015.
годину, које је обухватило 37 европских земаља. На евиденцији Националне службе за запошљавање највише је
оних са средњом школом - готово 55 одсто. Нискоквалификованих или без квалификације је 31 одсто, док је висококвалификованих 14,2 одсто.
Саветник за запошљавање НСЗ Десанка Михаиловић
Ковач каже да се на основу саме структуре, када се прати
број лица и број запошљавања, може видети да има више
запослених средњошколаца. Међутим, што је више образовање и могућност за запослење је већа. Стране инвестиције диктирају темпо потребе за радном снагом.
„Страни инвеститори траже занатлије, послове са нижом квалификацијом, не са високим образовањем, а ми и
даље образујемо оне који се баве теоретским радом, науком, правнике и остале, док су потребе сасвим другачије“,
наводи Драгољуб Рајић, из Мреже за пословну подршку.
Да би се привукли инвеститори који запошљавају високообразоване, требало би за инвестиције отворити велике
секторе који су данас и даље доминантно јавни.
„Постоје сектори, попут здравства, рударства, енергетике, који још нису отворени за инвестиције из приватног
сектора и зато их имамо мало и мала је понуда за високообразоване, који махом одлазе у иностранство“, каже
Иван Радак из НАЛЕД-а. Тиме држава губи до пола милијарде евра уложених у стручњаке. У иностранство се
и даље одлази радије него што се због пословне понуде
напушта велики град у Србији. На то је спремно тек два
одсто незапослених.
је Вербић и најавио скоро расписивање јавног позива за све
институције које организују обуке, како би сертификати које
издају били званично признати. Министар је истакао да држава треба посебно да помогне младима који желе да покрену сопствени бизнис, како би се брже развијали и што пре
били у ситуацији да запосле још неког. Већи број научно-технолошких инкубатора свакако би подигао ниво практичних
компетенција младих на тржишту рада.
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У Швајцарској ђаци имају законску обавезу да
сами проналазе фирме у којима ће обавити праксу, док је у Финској у цео систем активно укључен
невладин сектор
Вербић је најавио и промену Закона о високом школству,
којим је, између осталог, предвиђено линеарно финансирање
студената из буџета Републике Србије, што значи да ће се
знатно смањити број оних чије се школовање у потпуности
финансира од стране државе.

У просеку посао чекају две године

Директорка Сектора за посредовање у запошљавању
Националне службе за запошљавање Неда Милановић наводи да је незапосленост младих до 30 година проблем савременог тржишта рада и у развијеним и мање развијеним
земљама Европе и света. Србија има веома високу стопу незапослености младих, двоструко већу у односу на незапосленост опште популације, која износи 43,1 одсто.
„Стопа запослености код младих је ниска и износи 15,7
одсто. На евиденцији НСЗ регистровано је 186.000 незапослених младих и они учествују у укупној незапослености са 25,3
одсто. Незапослених старости до 30 година на евиденцији је
118.614, а 63,8 одсто тражи прво запослење“, додала је Милановићева.

Међу младима који покрећу бизнис највише логопеда,
правника, архитеката, дизајнера, географа… Имају
прегршт идеја, планова, као и јасан циљ коме теже,
не ослањају се на државу, већ на сопствене ресурсе
Млади у просеку чекају на посао око две године, чиме
улазе у категорију дугорочне незапослености, која подразумева период незапослености дужи од годину дана. Милановићева је указала и на један охрабрујући податак - да је
учешће младих на евиденцији НСЗ у септембру ове године
смањено за 5,3 одсто у односу на исти месец претходне године.
Председник Савета за запошљавање Скупштине града
Београда Драгомир Петронијевић рекао је да је Град Београд увео систем „БГ праксе“, у оквиру кога сваке године
више од 600 студената има прилику да стекне радно искуство у државним институцијама и установама, као и приватним фирмама. Петронијевић је нагласио и да је у згради „Београђанке“, на шестом спрату, отворена канцеларија за наше
студенте који су студије завршили у иностранству, а желе да
остану и раде у Србији.
Весна Пауновић
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Почео 7. циклус пријава за конкурс „Покрени се за посао“

БЕСПОВРАТНЕ
ДОНАЦИЈЕ
Конкурс је отворен до 29. фебруара
2016. године. Програм обезбеђује
подршку предузетницима кроз
бесповратне донације у опреми,
стручне и пословне обуке и пословно
саветовање

П

очео је седми циклус националног програма подршке предузетништву „Покрени се за посао“, који предузетницима и онима који планирају да то постану
додељује бесповратна средства у опреми вредна до
240.000 динара. Програм подржавају компанија „Филип Морис“ (Philip Morris) и Национална служба за запошљавање, а
конкурс ће бити отворен до 29. фебруара наредне године.
Кроз програм „Покрени се за посао“ додељују се
бесповратна средства за куповину опреме неопходне за
покретање или унапређење сопственог бизниса. Осим тога,
корисницима је на располагању велики број обука, као и саветодавна помоћ економских стручњака који ће их упутити
у основе малог предузетништва.
„Покрени се за посао“ реализује невладина организација
„Енека“ из Ниша, а значај и добри резултати конкурса у протеклих шест година обезбедили су подршку и великог броја
партнера. Тако ће Национална служба за запошљавање,
преко своје мреже филијала и канцеларија, информисати незапослена лица и помоћи им око пријављивања за програм
„Покрени се за посао“.
„Енека постоји већ десет година и фокусирана је на локални и економски развој, односно подршку развоју предузетништва у Србији. Подржали смо 1.380 малих бизниса са
територије целе Србије, и то из области пољопривреде, за-

Сваке године 100 малих породичних бизниса
из целе Србије има могућност да покрене или
унапреди посао

Награда и од Европске комисије
Програм „Покрени се за посао“, који већ 6 година реализује „Енека“ у сарадњи са компанијом „Филип Морис“,
добитник је награде Европске комисије за промоцију предузетништва. „Покрени се за посао“ - национални победник на такмичењу у категорији „Инвестирање у предузетничке вештине“ представљаће нашу земљу у финалном
такмичењу European Entreprise Promotion Award, у новембру 2015. године у Луксембургу.
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Од Ниша до Милана
Република Србија представила се на Светској изложби
у Милану, „Експо 2015“ (Expo Milano). Одговор на главну
тему „Нахранимо планету. Енергија за живот“ имао је за
циљ да представи нашу земљу светској јавности и промовише национални идентитет кроз храну и гастрономију,
а истовремено позиционира и промовише историјско наслеђе, културу, традицију, као и инвестиционе и туристичке потенцијале.
У павиљону Србије у Милану била је отворена изложба
старих српских заната, на којој је прилику да представи
свој рад имала и Ивана Милијев са својим уникатним,
ручно рађеним производима „I am design“.
натства, производње и услуга”, каже Миливоје Јовановић,
први човек „Енеке“. Додаје да је заинтересованост за учешће
у програму велика, али не само на југу Србије, где је велики
број људи без посла и у коме је програм функционисао пре
преласка на национални ниво, већ и у развијенијим регијама,
попут Војводине.
„Предлози за овај конкурс стижу од Суботице до Прешева. Идеје су разноврсне. До сада смо имали клијенте из
85 општина. Добили смо пријаве за преко 200 различитих
пословних идеја. Као што сам већ рекао, тренутно доминирају
производња и прерада хране, што мислим да је јако добро и
представља компаративну предност не само нашег региона,
него и целе Србије. Пре свега, имамо производњу различитих
врста природних сокова, џемова, слатка, зимнице, колача и
торти, других кондиторских производа. Затим иду идеје из
области текстила. Мислим да се производња текстила враћа
на старе стазе управо кроз развој малих породичних предузећа. Имамо велики број фирми које се баве прерадом и
обрадом дрвета, а ту је и мноштво иновативних идеја, као и
разноврсних услуга, али и примарне пољопривредне производње“, каже Јовановић и наглашава да су све информације о
конкурсу доступне на сајту www.pokrenisezaposao.rs, а заинтересовани могу додатно да се обавесте путем телефона, број
НВО „Енека“: 018/528-228.
„Ми подржавамо све циљне групе. Веома нам је драго
што су 44 клијента млади предузетници. Осим тога, са преко
40 посто заступљене су жене предузетнице, а веома битна
циљна група за нас су особе у четрдесетим и педесетим годинама које су остале без посла“, каже Јовановић и позива
грађане да своје идеје шаљу до краја конкурса.
А.Б.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

На основу чл. 43 став 1 тачка 7, чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, број 36/2009, 88/2010
и 38/15), Националног акционог плана запошљавања за 2015. годину („Сл.
гласник РС“, број 101/14 и 54/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним
акционим плановима запошљавања у 2015. години, бр. 401-00-01006/201524 од 25.05.2015. године, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања,
бр. 0103-101-2/2015 од 13.10.2015. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања града Београда за 2015. годину („Сл. лист града
Београда“, бр. 98/14)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД И
ГРАД БЕОГРАД
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ
СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
У 2015. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручна пракса подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног испита, у складу са посебним законом, без заснивања радног односа.
Стручна пракса траје у складу са посебним законом, а најдуже 12 месеци и
намењена је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају
за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или
која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита. Незапослени који се стручно оспособљавао краће
од времена потребног за полагање стручног испита, у програм се укључује
за преостали период потребан за стицање услова за полагање стручног
испита.

Бесплатна публикација о запошљавању

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе ангажованим лицима се:
1. исплаћује новчана помоћ у месечном износу од:
- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
2. уплаћује допринос за случај повреде на раду и професионалне болести,
у складу са законом.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац који припада приватном сектору, под условом:
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
- да је посебним законом као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим
за обавезе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице;
- да оспособљава незапосленог са евиденције Националне службе који:
има средње, више или високо образовање, нема радног искуства у струци
или нема довољног радног искуства за стицање услова за полагање стручног испита, није био у радном односу код послодавца - подносиоца захтева,
у периоду од 6 месеци пре подношења захтева;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица,
односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није
другачије одређено, испуњава следеће услове: има одговарајућу струку,
најмање je истог нивоа образовања као и лице које се оспособљава, има
најмање 12 месеци радног искуства у струци.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подно-
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силац захтева није регистрован у АПР;
- обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави
ППП ПД у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС) оверен
од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу
у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је
поднет захтев;
- извод из закона, где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, и то:
доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (фотокопија радне
књижице, уговор о раду, потврда послодавца и сл.), доказ о квалификацијама ментора (диплома, уверење, сертификат, лиценца и сл.), доказ о
радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о
радном искуству и сл.), доказ о дужини радног искуства ментора у оспособљавању лица (одлука, решење, потврда и сл.).
Национална служба и Град Београд задржавају право да траже и друге
доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе на територији града Београда, према седишту
послодавца или према месту ангажовања лица, непосредно или путем
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе на територији града Београда или преузети са сајта www.nsz.gov.rs и www.beograd.gov.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму. Одлуку доноси
овлашћено лице филијале на предлог Комисије састављене од представника Националне службе - Филијале за град Београд и Града Београда уз
претходну сагласност Савета за запошљавање града Београда.
Одлука о спровођењу програма стручне праксе донеће се у року од 10 дана
од дана затварања јавног позива.
Национална служба - Филијала за град Београд и Град Београд задржавају
право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврше корекцију
броја лица у складу са износом средстава који је опредељен Споразумом о
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања.
Провера поднетих захтева
Комисија проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова
из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржава право
да заједно са представницима Града Београда изврши службени обилазак
послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму Стручна пракса“ односи се на програм стручне праксе спроведен
у организацији Националне службе по јавним позивима из 2011, 2012. и
2013. године.
Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку програма Стручна
пракса“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након
завршетка програма засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева.
Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу података из
ЈИС-а Националне службе.
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне
службе по програму Стручна пракса“, затим „Кадровски капацитети“ и на
крају критеријум „Дужина обављања делатности“.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Након доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе Национална служба - Филијала за град Београд, Град Београд и послодавац
закључиће уговор, којим уређују међусобна права и обавезе, најкасније до
28.12.2015. године. У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези
да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим на стручној пракси. Национална служба - Филијала
за град Београд, Град Београд и лице на стручној пракси закључују уговор
којим се регулишу међусобна права и обавезе најкасније до 28.12.2015.
године. Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити
после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.
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VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу са законом;
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној
пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у
складу са уговором;
- организује незапосленом полагање стручног испита за самосталан рад,
односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита
пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном
испиту;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац
може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици
Националне службе на територији града Београда, преко Позивног центра
Националне службе, телефон: 0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs и
www.beograd.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе
и Градске управе Београда, од 28.10.2015. године до 30.11.2015. године,
до 15.00 часова.
Захтеви који не пристигну или не буду комплетирани до овог датума неће
се узимати у разматрање.
На основу чл. 43 став 1 тачка 7, чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, број 36/2009, 88/2010
и 38/15), Националног акционог плана запошљавања за 2015. годину („Сл.
гласник РС“, број 101/14 и 54/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним
акционим плановима запошљавања у 2015. години, бр. 401-00-01006/201524 од 25.05.2015. године, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања,
бр. 0103-101-2/2015 од 13.10.2015. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања града Београда за 2015. годину („Сл. лист града
Београда“, бр. 98/14)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЗА
ГРАД БЕОГРАД И ГРАД БЕОГРАД
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА
У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И
ВЕШТИНА
У 2015. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина незапосленог за рад у струци, без заснивања радног односа. Стручна
пракса траје 6 месеци и намењена је незапосленима са средњим, вишим
и високим образовањем који нису стицали практична знања и вештине у
занимању или су иста стицали у периоду краћем од 6 месеци. Незапослени
који су у занимању стицали практична знања и вештине краће од 6 месеци,
у програм се укључују за преостали период до 6 месеци.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе ангажованим лицима се:
1. исплаћује новчана помоћ у месечном износу од:
- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
2. уплаћује допринос за случај повреде на раду и професионалне болести,
у складу са законом.
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III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац који припада приватном сектору, под условом:
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
- да је актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као
услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза радног ангажовања лица одређеног профила, односно занимања;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим
за обавезе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице;
- да усавршава незапосленог са евиденције Националне службе који: има
средње, више или високо образовање, није стицао практична знања и
вештине у занимању или је исте стицао у периоду краћем од 6 месеци,
није био у радном односу код послодавца - подносиоца захтева у периоду
од 6 месеци пре подношења захтева;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно усавршавање лица,
односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није
другачије одређено, испуњава следеће услове: има одговарајућу струку,
најмање je истог нивоа образовања као и лице које се усавршава, има најмање 6 месеци радног искуства у струци.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави
ППП ПД у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен
од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу
у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је
поднет захтев;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца,
где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања;
- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то: доказ о
запослењу ментора код подносиоца захтева (фотокопија радне књижице, уговор о раду, потврда послодавца и сл.), доказ о квалификацијама
ментора (диплома, уверење, сертификат, лиценца и сл.), доказ о радном
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искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном
искуству и сл.), доказ о дужини радног искуства ментора у оспособљавању/
усавршавању лица (одлука, решење, потврда и сл.).
Национална служба и Град Београд задржавају право да траже и друге
доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе на територији града Београда, према седишту
послодавца или према месту ангажовања лица, непосредно или путем
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе на територији града Београда или преузети са сајта: www.nsz.gov.rs и www.beograd.gov.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму. Одлуку доноси
овлашћено лице филијале на предлог Комисије састављене од представника Националне службе - Филијале за град Београд и Града Београда, уз
претходну сагласност Савета за запошљавање града Београда. Одлука о
спровођењу програма стручне праксе донеће се у року од 10 дана од дана
затварања јавног позива. Национална служба - Филијала за град Београд
и Град Београд задржавају право да приликом одлучивања по поднетом
захтеву изврше корекцију броја лица у складу са износом средстава који је
опредељен Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања.
Провера поднетих захтева
Комисија проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова
из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржава право
да заједно са представницима Града Београда изврши службени обилазак
послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму Стручна пракса“ односи се на програм стручне праксе спроведен
у организацији Националне службе по јавним позивима из 2011, 2012. и
2013. године.
Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку програма Стручна
пракса“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након
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завршетка програма засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева.
Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу података из
ЈИС-а Националне службе.
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне
службе по програму Стручна пракса“, затим „Кадровски капацитети“, затим
„Структура лица“ и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Након доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе Национална служба - Филијала за град Београд, Град Београд и послодавац
закључиће уговор којим уређују међусобна права и обавезе, најкасније до
28.12.2015. године. У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези
да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим на стручној пракси. Национална служба - Филијала
за град Београд, Град Београд и лице на стручној пракси закључују уговор
којим се регулишу међусобна права и обавезе, најкасније до 28.12.2015.
године. Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити
после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних
знања и вештина, у складу са програмом усавршавања;
- доставља Националној служби извештаје о присутности незапосленог на
стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у
складу са уговором;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног усавршавања незапосленог, послодавац може
да у року од 30 дана од дана прекида стручног усавршавања изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, за преостало
време дефинисано уговором.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици
Националне службе на територији града Београда, преко Позивног центра
Националне службе, телефон: 0800/300-301 или на сајту: www.nsz.gov.rs и
www.beograd.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе
и Градске управе Београда, од 28.10.2015. године до 30.11.2015. године,
до 15.00 часова.
Захтеви који не пристигну или не буду комплетирани до овог датума неће
се узимати у разматрање.

Посао се не чека, посао се тражи
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На основу чл. 43 став 1 тачка 7, чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, број 36/2009, 88/2010
и 38/15), Националног акционог плана запошљавања за 2015. годину („Сл.
гласник РС“, број 101/14 и 54/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним
акционим плановима запошљавања у 2015. години, бр. 401-00-01006/201524 од 25.05.2015. године, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања,
бр. 0103-101-2/2015 од 13.10.2015. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања града Београда за 2015. годину („Сл. лист града
Београда“, бр. 98/14)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЗА
ГРАД БЕОГРАД И ГРАД БЕОГРАД
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ
ЗНАЊА У 2015. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стицања практичних знања подразумева оспособљавање незапослених без квалификација, који се воде на евиденцији Националне
службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), ради стицања знања и вештина за рад, обављањем конкретних послова, заснивањем радног односа код послодавца који припада приватном сектору.
Програм стицања практичних знања реализује се кроз:
- оспособљавање незапосленог без квалификација у трајању од 6 месеци и
- задржавање лица у радном односу најмање 6 месеци по истеку периода
оспособљавања.
Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања представља основ за доделу de minimis државне помоћи.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Послодавцима који су засновали радни однос са незапосленима
за време оспособљавања рефундира се:
- нето зарада лица у месечном износу од 23.000,00 динара и
- припадајући порез и доприноси за обавезно социјално осигурање.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стицања практичних знања може
остварити послодавац који припада приватном сектору, под условом:
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
- да рачун није у блокади;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим
за обавезе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице;
- да запошљава незапосленог са евиденције Националне службе који:
нема завршену средњу школу, односно нема квалификације, који је завршио кратку обуку или функционално основно образовање одраслих, нема
искуства за обављање послова за које се организује стицање практичних
знања и није био у радном односу код послодавца - подносиоца захтева, у
периоду од 6 месеци пре подношења захтева;
- да има кадровске капацитете за практично оспособљавање лица за
обављање једноставних послова, односно има запосленог инстуктора који
има најмање 12 месеци радног искуства на пословима за које се лице оспособљава;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за практично оспособљавање лица за обављање једноставних послова, односно радни простор,
техничка средства и опрему која по функционалности треба да одговара
величини образовне групе, у складу са стандардима посла за који се лица
оспособљавају.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- oбавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави
ППП ПД у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен
од стране послодавца, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу
у коме је поднет захтев;
- извод из банке o плаћенoм порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је
поднет захтев;
- писанo обавештење подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду;

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

- доказ о кадровским капацитетима за практично оспособљавање лица
за обављање једноставних послова, и то: доказ о запослењу инструктора код подносиоца захтева (фотокопија радне књижице, уговор о раду,
потврда послодавца и сл.), доказ о квалификацијама инструктора (диплома, уверење, сертификат, лиценца и сл.), доказ о дужини радног искуства
инструктора на пословима за које се лице оспособљавa (уговор о раду,
потврда послодавца о радном искуству и сл.).
Национална служба и Град Београд задржавају право да траже и друге
доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе на територији града Београда, према седишту

Бесплатна публикација о запошљавању

послодавца или према месту рада лица, непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици
Национaлне службе на територији града Београда или преузети са сајта:
www.nsz.gov.rs и www.beograd.gov.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за програм стицања практичних знања
доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у
програму. Одлуку доноси овлашћено лице филијале на предлог Комисије
састављене од представника Националне службе - Филијале за град Београд и Града Београда, уз претходну сагласност Савета за запошљавање.
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Одлука о одобравању средстава донеће се у року од 10 дана од дана затварања јавног позива.
Национална служба - Филијала за град Београд и Град Београд задржавају
право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврше корекцију
броја лица, у складу са износом средстава који је опредељен Споразумом о
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања.
Провера поднетих захтева
Комисија проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова
из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржава право
да заједно са представницима Града Београда изврши службени обилазак
послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стицања практичних знања“ односи се на програм стицања практичних знања спроведен у организацији Националне службе по јавним позивима из 2012. и 2013. године.
Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку програма стицања
практичних знања“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6
месеци након завршетка програма задржана у радном односу код истог
или су засновала радни однос другог послодавца и броја лица која су била
укључена у програм код подносиоца захтева. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу података из ЈИС-а Националне службе.
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне
службе по програму стицања практичних знања“, затим „Програм оспособљавања“, затим „Кадровски капацитети“, затим „Просторни и технички
капацитети“ и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Након доношења одлуке о спровођењу програма стицања практичних
знања Национална служба - Филијала за град Београд, Град Београд и
послодавац закључиће уговор којим уређују међусобна права и обавезе,
најкасније до 28.12.2015. године.
Послодавац је у обавези да пре закључења уговора достави Националној
служби уговор о раду са лицем и пријаву на обавезно социјално осигурање. Датум заснивања радног односа са лицем мора бити после датума
доношења одлуке о одобравању средстава.
У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, која
могу бити:
1. За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта, меничне изјаве
жираната и менично овлашћење;
за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више гаранција банке у вредности одобрених средства за трошкове оспособљавања увећаних за 50%, са роком важења од 18 месеци од дана издавања.
2. За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција
банке у вредности одобрених средства за трошкове оспособљавања увећаних за 50%, са роком важења од 18 месеци од дана издавања.
Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
- потврду о пријему захтева за регистрацију менице (за правна лица);
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, важећих
у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења;
- фотокопију/очитану личну карту корисника средстава/жиранта.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално
обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља
делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни
извршитељ и сл.).
У ситуацији када су послодавцу одобрена средства по више поднетих
захтева по истом или различитим програмима и мерама активне политике
запошљавања, послодавац је у обавези да достави одговарајуће средство
обезбеђења које одговара збиру укупно одобрених средстава.
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VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- оспособљава лице укључено у програм у трајању од 6 месеци, у складу са
програмом оспособљавања;
- доставља Националној служби доказ о исплати нето зараде лицима у
програму најмање у висини одобреног износа, као и припадајућег пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање;
- оспособи лице за рад на конкретним пословима и изда лицу потврду о
стеченом практичном знању за обављање послова за које се оспособљавало;
- задржи лице у радном односу најмање у трајању од 6 месеци по истеку
периода оспособљавања;
- достави Националној служби списак издатих потврда о стеченом практичном знању;
- заснује радни однос са другим незапосленим који испуњава потребне
услове у складу са јавним позивом, у року до 30 дана од дана престанка
радног односа и задржи га у радном односу најкраће до истека уговором
предвиђеног рока, и то у случају престанка радног односа лица укљученог
у програм;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорне обавезе и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
Послодавац који у току периода оспособљавања не испуни уговором преузете обавезе, дужан је да врати исплаћена средства, увећана за припадајућу камату од датума преноса средстава.
Послодавац који по истеку периода оспособљавања не испуни уговором
преузете обавезе, дужан је да врати средства у висини исплаћених средстава, сразмерно неиспуњеној уговорној обавези, увећана за припадајућу
камату од датума преноса средстава.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици
Националне службе на територији града Београда, преко Позивног центра
Националне службе, телефон: 0800/300-301 или на сајту: www.nsz.gov.rs и
www.beograd.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе и сајту Градске управе Београда, од 28.10.2015. године до 30.11.2015.
године, до 15.00 часова.
Захтеви који не пристигну или не буду комплетирани до овог датума неће
се узимати у разматрање.
На основу чл. 43 став 1 тачка 7, чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, број 36/2009, 88/2010
и 38/15), Националног акционог плана запошљавања за 2015. годину („Сл.
гласник РС“, број 101/14 и 54/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним
акционим плановима запошљавања у 2015. години, бр. 401-00-01006/201524 од 25.05.2015. године, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања,
бр. 0103-101-2/2015 од 13.10.2015. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања града Београда за 2015. годину („Сл. лист града
Београда“, бр. 98/14)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЗА
ГРАД БЕОГРАД И ГРАД БЕОГРАД
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2015. ГОДИНИ
I ОПИС ПРОГРАМА
Јавни радови су мера активне политике запошљавања у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању
социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Кроз
спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица са евиденције Националне службе. Приоритет приликом ангажовања на јавном раду
имаће лица утврђена као вишак запослених, неквалификована и нискоквалификована лица, особе са инвалидитетом, као и дугорочно незапослени.
Послодавца - извођачa јавног рада одређују Национална служба - Филијaла
за град Београд и Град Београд, односно образована Комисија, на основу
јавног конкурса.
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Максимална дужина трајања јавног рада је три месеца, у складу са расположивим финансијским средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено
у јавни рад.
II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о привременим
и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини
до 15.000 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу
(утврђени износ накнаде за обављен посао се увећава за припадајући
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу
са законом);
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у јавне
радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају до месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају до два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају до три месеца;
• накнаду трошкова организовања обуке.
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за
спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току
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трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму
образовне установе. Послодавац - извођач јавног рада може остварити
накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 1.000 динара по
лицу. Национална служба - Филијала за град Београд и Град Београд задржавају право да процењује оправданост потребе за обуком.
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату трошкова доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, као и исплату осталих обавеза у складу са
законом.
IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају:
• органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења.
Седиште послодавца извођача јавног рада мора бити на територији града
Београда. Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац - извођач може да оствари под условом да је испунио раније обавезе
и измирио сва дуговања према Националној служби, осим за обавезе чија
је реализација у току.
Документација за подношење пријаве
Уз пријаву (прописани образац са термин-планом) се доставља следећа
документација:
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
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• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије
за сваку локацију) и
• списак лица корисника услуга - за послодавцa - извођачa јавног рада у
области социјалних и хуманитарних делатности.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је
приложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или
програм образовне установе, на обрасцу који је саставни део Пријаве за
спровођење јавног рада, као и биографију инструктора/предавача.
Национална служба - Филијала за град Београд и Град Београд задржавају
право да траже и друге доказе и документацију од значаја за спровођење
поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова. Национална служба - Филијала за град Београд у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити укључена у јавни
рад.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова доноси се
на основу бодовне листе, а након провере испуњености услова из Јавног
конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације
послодавца - извођача јавног рада од стране Комисије, у року од 15 дана
од дана истека рока за подношење пријава.
Национална служба - Филијала за град Београд и Град Београд задржавају право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврше корекцију
дужине трајања јавног рада и/или броја лица, у складу са износом средстава који је опредељен Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних
радова објављује се на огласним таблама Филијале за град Београд.
Одлуку доноси овлашћено лице филијале на предлог Комисије састављене
од представника Националне службе - Филијале за град Београд и Града
Београда, уз претходну сагласност Савета за запошљавање града Београда.
*Критеријум „Коришћена средства и лица остала у радном односу“ подразумева да је извођач јавног рада са ангажованим лицима, без обзира на
број лица (укључујући и особе са инвалидитетом) која су била укључена у
програм јавних радова, засновао радни однос на неодређено време, одмах
након истека уговорне обавезе, по основу уговора о спровођењу јавних
радова по јавним конкурсима Националне службе из 2012, 2013. и 2014.
године. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба - Филијала за град Београд, Град Београд и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада,
којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. Рок за закључивање
уговора о спровођењу јавног рада је 20 дана од дана доношења Одлуке о
одобравању средстава за спровођење јавних радова.
Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова радно ангажује лица са
евиденције незапослених чију је селекцију извршила Национална служба,
у сарадњи са послодавцем.
Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и
повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о
спровођењу јавног рада, нити након 35 дана од дана доношења Одлуке о
одобравању средстава за спровођење јавних радова.
Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног
рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• термин-план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење
јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног
рада;
• спецификација средстава/материјала за рад, у складу са одобреним средствима за трошкове спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења
и давања меничног овлашћења;
• средство обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);
• фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта.
У циљу закључења уговора, послодавац - извођач јавног рада је у обавези
да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне блан-
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ко трасиране менице корисника средстава са два жиранта, овера података
за жиранта и менично овлашћење;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком
важења од 9 месеци од дана издавања.
2. За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динанра - две истоветне
бланко соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком
важења од 9 месеци од дана издавања.
3. За кориснике буџетских средстава:
- изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију
пројекта, уз изјаву да није у могућности да приложи меницу.
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 обавља самосталну делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).
Ако су послодавцу одобрена средства по више поднетих захтева по истом
или различитим програмима и мерама активне политике запошљавања,
послодавац је у обавези да достави одговарајуће средство обезбеђења
које одговара збиру укупно одобрених средстава.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање
првог лица ангажованог на јавном раду.
VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
- лица ангажована на спровођењу јавног рада задржи најмање у дужини
трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног ангажовања лица,
послодавац је у обавези да у року од 10 дана од дана престанка радног
ангажовања изврши замену другим незапосленим лицем из исте категорије, за преостало време трајања уговора, чију је селекцију извршила
Национална служба у сарадњи са послодавцем;
- обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених лица ангажованих на јавном раду;
- организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- изврши пријаву ангажованих лица на обавезно социјално осигурање;
- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и
доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора;
- редовно врши исплату уговорене накнаде за обављен посао на текуће
рачуне ангажованих лица;
- редовно врши исплату накнаде трошкова превоза ангажованим лицима;
- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове
накнаде за обављен посао, превоза и спровођења јавног рада, у складу
са уговором;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компeтенцијама
након завршене обуке;
- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном
обрасцу;
- благовремено извести Националну службу о свим променама од значаја
за реализацију јавног рада;
- Националној служби и Граду Београду омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења
јавног рада.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ исплаћених средстава увећан за
законску затезну камату од датума преноса средстава.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филијали
за град Београд, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који
се може добити у филијали или преузети на сајту: www.nsz.gov.rs и www.
beograd.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе и Градске управе Београда, од 28.10.2015. године. Последњи рок за
пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је до 10.11.2015. године, до
15 часова.
Све додатне информације могу се добити у Филијали за град Београд,
путем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301 или на сајту:
www.nsz.gov.rs и www.beograd.gov.rs.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), Националног акционог плана запошљавања за 2015. годину, Oдлуке о учешћу у финансирању
програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2015. години министра за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-01006/2015-24 од
25.05.2015. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Коцељева за 2015. годину (усвојеним Одлуком Скупштине
општине Коцељева бр. 06-48 од 17.12.2014. године) и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера АПЗ за 2015. годину
ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА У САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНОМ
СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА
У ЦИЉУ СТИЦАЊА
УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
У 2015. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручна пракса подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног испита у складу са посебним законом, без заснивања радног односа.
Стручна пракса траје у складу са посебним законом, а најдуже 12 месеци и
намењена је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају
за занимање за које су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или
која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита. Незапослени који се стручно оспособљавао краће
од времена потребног за полагање стручног испита, у програм се укључује
за преостали период потребан за стицање услова за полагање стручног
испита.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за
запошљавање:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

Бесплатна публикација о запошљавању

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац који припада приватном сектору под условом:
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
- да је посебним законом као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим
за обавезе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице;
- да оспособљава незапосленог са евиденције Националне службе који:
има средње, више или високо образовање, нема радног искуства у струци
или нема довољног радног искуства за стицање услова за полагање стручног испита, није био у радном односу код послодавца - подносиоца захтева
у периоду од 6 месеци пре подношења захтева;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица,
односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није
другачије одређено, испуњава следеће услове: има одговарајућу струку,
најмање je истог нивоа образовања као и лице које се оспособљава, има
најмање 12 месеци радног искуства у струци.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави
ППП ПД у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен
од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу
у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је
поднет захтев;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, и то:
доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (фотокопија радне
књижице, уговор о раду, потврда послодавца и сл.), доказ о квалификацијама ментора (диплома, уверење, сертификат, лиценца и сл.), доказ о
радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о
радном искуству и сл.), доказ о дужини радног искуства ментора у оспособљавању лица (одлука, решење, потврда и сл.).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према седишту послодавца или према месту анга-
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жовања лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који
се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или
преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености
услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржава право да изврши службени обилазак послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму Стручна пракса“ односи се на програм стручне праксе спроведен
у организацији Националне службе по јавним позивима из 2011, 2012. и
2013. године.
Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку програма Стручна
пракса“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након
завршетка програма засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева.
Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу података из
ЈИС-а Националне службе.
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне
службе по програму Стручна пракса“, затим „Кадровски капацитети“ и на
крају критеријум „Дужина обављања делатности“.
Динамика одлучивања
Одлучивање по поднетим захтевима реализује се на месечном нивоу, почев
од датума објављивања јавног позива, а Одлука о спровођењу програма
стручне праксе доноси се у року од 60 дана од дана подношења захтева.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује до 49
незапослених доноси директор надлежне филијале Националне службе,
по овлашћењу директора Националне службе. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује 50 и више незапослених доноси
директор Националне службе уз претходну сагласност Управног одбора.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба и послодавац у року до 30 дана од дана доношења
одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим
уређују међусобна права и обавезе. У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о
стручном оспособљавању са незапосленим на стручној пракси. Након
закључивања уговора са послодавцем, Национална служба и лице на
стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и
обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити
после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу са законом;
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној
пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у
складу са уговором;
- организује незапосленом полагање стручног испита за самосталан рад,
односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита
пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном
испиту;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац
може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања
изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове у
складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за
период спроведене замене.
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VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици
Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон:
0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка
расположивих средстава издвојених за ову намену, о чему ће Национална
служба издати саопштење за јавност.
На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), Националног акционог плана запошљавања за 2015. годину, Oдлуке о учешћу у финансирању
програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2015. години министра за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-01006/2015-24 од
25.05.2015.године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Коцељева за 2015. годину (усвојеним Одлуком Скупштине
општине Коцељева бр. 06-48 од 17.12.2014. године) и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера АПЗ за 2015. годину,
ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА У САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНОМ
СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА
У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И
ВЕШТИНА У 2015. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина незапосленог за рад у струци, без заснивања радног односа. Стручна
пракса траје 6 месеци и намењена је незапосленима са средњим, вишим
и високим образовањем који нису стицали практична знања и вештине у
занимању или су иста стицали у периоду краћем од 6 месеци. Незапослени
који су у занимању стицали практична знања и вештине краће од 6 месеци,
у програм се укључују за преостали период до 6 месеци.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за
запошљавање:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац који припада приватном сектору, под условом:
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
- да је актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као
услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза радног ангажовања лица одређеног профила, односно занимања;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим
за обавезе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице;
- да усавршава незапосленог са евиденције Националне службе који: има
средње, више или високо образовање, није стицао практична знања и
вештине у занимању или је исте стицао у периоду краћем од 6 месеци,
није био у радном односу код послодавца - подносиоца захтева у периоду
од 6 месеци пре подношења захтева;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно усавршавање лица,
односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није
другачије одређено, испуњава следеће услове: има одговарајућу струку,
најмање je истог нивоа образовања као и лице које се усавршава, има најмање 6 месеци радног искуства у струци.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
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- обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави
ППП ПД у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен
од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу
у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је
поднет захтев;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца
где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања;
доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то: доказ о
запослењу ментора код подносиоца захтева (фотокопија радне књижице, уговор о раду, потврда послодавца и сл.), доказ о квалификацијама
ментора (диплома, уверење, сертификат, лиценца и сл.), доказ о радном
искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном
искуству и сл.), доказ о дужини радног искуства ментора у оспособљавању/
усавршавању лица (одлука, решење, потврда и сл.)
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према седишту послодавца или према месту ангажовања лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који
се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или
преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености
услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржава право да изврши службени обилазак послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

Бесплатна публикација о запошљавању

Критеријум “Претходно коришћена средства Националне службе по програму Стручна пракса“ односи се на програм стручне праксе спроведен
у организацији Националне службе по јавним позивима из 2011, 2012. и
2013. године.
Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку програма Стручна
пракса“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након
завршетка програма засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева.
Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу података из
ЈИС-а Националне службе.
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи
број бодова код критеријума “Претходно коришћена средства Националне
службе по програму Стручна пракса“, затим “Кадровски капацитети“, затим
“Структура лица“ и на крају критеријум “Дужина обављања делатности“.
Динамика одлучивања
Одлучивање по поднетим захтевима реализује се на месечном нивоу почев
од датума објављивања јавног позива, а Одлука о спровођењу програма
стручне праксе доноси се у року од 60 дана од дана подношења захтева.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује до 49
незапослених доноси директор надлежне филијале Националне службе,
по овлашћењу директора Националне службе. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује 50 и више незапослених доноси
директор Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба и послодавац у року до 30 дана од дана доношења
одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим
уређују међусобна права и обавезе. У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о
стручном усавршавању са незапосленим на стручној пракси. Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба и лице на стручној
пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после
датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.
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VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних
знања и вештина у складу са програмом усавршавања;
- доставља Националној служби извештаје о присутности незапосленог на
стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у
складу са уговором;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног усавршавања незапосленог, послодавац може
да у року од 30 дана од дана прекида стручног усавршавања изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, за преостало
време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици
Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон:
0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка
расположивих средстава издвојених за ову намену, о чему ће Национална
служба издати саопштење за јавност.
На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), Националног акционог плана запошљавања за 2015. годину, Oдлуке о учешћу у финансирању
програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2015. години министра за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, број 401-00-01006/2015-24 од
25.05.2015. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Коцељева за 2015. годину (усвојеним Одлуком Скупштине
општине Коцељева бр. 06-48 од 17.12.2014. године) и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера АПЗ за 2015. годину
ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА У САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНОМ
СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У 2015. ГОДИНИ
I ОПИС ПРОГРАМА
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организују
Национална служба за запошљавање и Општина Коцељева (у даљем
тексту: Национална служба), у складу са Националним акционим планом
запошљавања за 2015. годину, у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.
Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица/незапослене особе са инвалидитетом, са евиденције Националне службе, која
имају пребивалиште на подручју општине Коцељева. Приоритет приликом
ангажовања на јавном раду имаће лица утврђена као вишак запослених,
неквалификована и нискоквалификована лица, као и дугорочно незапослени.
Послодавца - извођачa јавног рада одређују Национална служба и Општина Коцељева, на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је три месеца, у складу са расположивим финансијским средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено
у јавни рад.
II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.

и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини
до 15.000 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу
(утврђени износ накнаде за обављен посао се увећава за припадајући
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу
са законом);
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у јавне
радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три месеца;
• накнаду трошкова организовања обуке.
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за
спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току
трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму
образовне установе. Послодавац - извођач јавног рада може остварити
накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 1.000 динара
по лицу. Национална служба и Општина задржавају право да процењују
оправданост потребе за обуком. Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату трошкова доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, као и исплату
осталих обавеза у складу са законом.
IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са
инвалидитетом са подручја општине Коцељева имају:
• органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења
сви са седиштем на подручју општине Коцељева.
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац извођач може да оствари под условом да је испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној служби и Општини, осим за обавезе
чија је реализација у току.
Документација за подношење пријаве
Уз пријаву (прописани образац са термин-планом) се доставља следећа
документација:
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије
за сваку локацију) и
• списак лица корисника услуга - за послодавцa - извођачa јавног рада у
области социјалних и хуманитарних делатности.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је
приложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или
програм образовне установе, на прописаном обрасцу Националне службе,
као и биографију инструктора/предавача.
Национална служба и Општина задржавају право да траже и друге доказе
и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова. Национална служба у
сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити
укључена у јавни рад.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлука о
одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом доносе се на основу бодовне листе, а након провере испуњености
услова из Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада, од стране Националне службе у сарадњи са Општином, у року од 20 дана од дана истека рока
за подношење пријава.

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Национална служба у сарадњи са Општином задржава право да приликом
одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања јавног
рада и/или броја лица, у складу са опредељеним износом средстава.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о привременим

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних
радова објављује се на огласној табли филијале Националне службе.
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Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуку
о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом, доносе директор филијале Националне службе и председник
општине Коцељева, уз претходну сагласност Локалног савета за запошљавање.
*Критеријум „Коришћена средства и лица остала у радном односу“ подразумева да је извођач јавног рада са ангажованим лицима, без обзира на
број лица (укључујући и особе са инвалидитетом) која су била укључена у
програм јавних радова, засновао радни однос на неодређено време, одмах
након истека уговорне обавезе, по основу уговора о спровођењу јавних
радова, по јавним конкурсима Националне службе из 2012, 2013. и 2014.
године. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.
Директор филијале Националне службе, председник општине и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада,
којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. Рок за закључивање
уговора о спровођењу јавног рада је 20 дана од дана доношења Одлуке о
одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању
средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом радно ангажује лица са евиденције незапослених, чију је селекцију извршила
Национална служба, у сарадњи са послодавцем.
Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и
повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о
спровођењу јавног рада, нити након 40 дана од дана доношења Одлуке о
одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.
Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лици-
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ма, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• термин-план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење
јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног
рада;
• спецификација средстава/материјала за рад, у складу са одобреним средствима за трошкове спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења
и давања меничног овлашћења;
• средство обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);
• фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта.
У циљу закључења уговора, послодавац - извођач јавног рада је у
обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта, овера података
за жиранта и менично овлашћење;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком
важења од 9 месеци од дана издавања.
2. За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком
важења од 9 месеци од дана издавања.
3. За кориснике буџетских средстава:
- изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију
пројекта, уз изјаву да није у могућности да приложи меницу.
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 обавља самосталну делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делат-
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ност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).
Ако су послодавцу одобрена средства по више поднетих захтева по истом
или различитим програмима и мерама активне политике запошљавања,
послодавац је у обавези да достави одговарајуће средство обезбеђења
које одговара збиру укупно одобрених средстава. Почетком спровођења
јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог лица ангажованог
на јавном раду.
VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
- лица ангажована на спровођењу јавног рада задржи најмање у дужини
трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног ангажовања лица
послодавац је у обавези да у року од 10 дана од дана престанка радног
ангажовања изврши замену другим незапосленим лицем из исте категорије, за преостало време трајања уговора, чију је селекцију извршила
Национална служба у сарадњи са послодавцем;
- обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених лица ангажованих на јавном раду;
- организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом
и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- изврши пријаву ангажованих лица на обавезно социјално осигурање;
- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и
доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора;
- редовно врши исплату уговорене накнаде за обављен посао на текуће
рачуне ангажованих лица;
- редовно врши исплату накнаде трошкова превоза ангажованим лицима;
- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове
накнаде за обављен посао, превоза и спровођења јавног рада, у складу

са уговором;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компeтенцијама
након завршене обуке;
- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном
обрасцу;
- благовремено извести Националну службу о свим променама од значаја
за реализацију јавног рада;
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ исплаћених средстава увећан за
законску затезну камату од датума преноса средстава.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту спровођења
јавног рада, односно према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног
рада, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети
на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у публикацији НСЗ „Послови“. Последњи дан за пријем пријава је 12. новембар 2015. године.
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, путем Позивног центра Националне службе:
0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
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СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

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

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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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
финансија, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра - руководилац
Сектора за финансијски систем у
Министарству финансија - положај у трећој
групи
Опис послова: руководи, планира, организује и координира рад Сектора, даје стручна упутства за рад државних службеника у Сектору; распоређује послове на уже
унутрашње јединице и непосредне извршиоце; учествује
у раду радних тела Владе и Народне скупштине; сарађује
са министарствима, службама Владе и Народне скупштине,
правосудним органима и другим органима државне управе, као и са међународним организацијама; обавља и друге послове које одреди министар.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
економских или 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; знање једног светског 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
послова из делокруга Сектора за финансијски систем у
Министарству финансија; стручна оспособљеност за рад
на положају и вештина комуникације - увидом у податке
из пријаве и разговором; знање једног светског језика увидом у доказ о знању једног светског језика; знање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом
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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, Кнеза
Милоша 20.

2. Директор Управе за дуван у
Министарству финансија - положај у другој
групи
Опис послова: представља Управу и руководи њеним
радом, организује законито и ефикасно обављање послова
из области које уређује Закон о дувану; решава у управним
стварима и доноси управне акте из области које уређује
Закон о дувану; издаје директиве у циљу одређивања
начина рада, поступања и понашања запослених у Управи;
одлучује о правима и дужностима запослених у Управи;
сарађује са другим државним органима и организацијама
у циљу правилне и доследне примене прописа у области
које уређује Закон о дувану; располаже финансијским
средствима Управе у обиму средстава утврђеним Законом
о буџету и финансијским планом Управе;
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
правних или економских 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; 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
послова из делокруга Управе за дуван у Министарству
финансија; познавање права Европске уније; 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, Ресавска
24.

3. Помоћник директора Управе за дуван у
Министарству финансија - положај у петој
групи
Опис послова: усклађује рад унутрашњих јединица у
оквиру Управе, врши надзор над њиховим радом; координира и уз стручна упутства помаже у раду унутрашњих
јединица у саставу Управе; руководи пословима финансијског управљања и контроле и о томе сачињава извештаје;
иницира доношење прописа, директива и других аката
којима се уређује област рада Управе и стара се о правилној примени прописа, општих аката и директива у вези са
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извршавањем послова из делокруга рада Управе; сарађује
и врши пословну комуникацију са надлежним министарством, другим органима и организацијама у извршавању
послова из међусобно повезаних области рада; координира и сарађује са управама у саставу Министарства финансија и у извршавању послова повезаним са њима; подноси
извештаје и друге податке о раду којима се утврђује стање
у извршавању послова и покреће поступак за утврђивање
одговорности за запослене у Управи; обавља и друге
послове по налогу директора Управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
правних или економских 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; 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 Управе за дуван у Министарству
финансија; 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, Ресавска
24.
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 са 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 (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном
испиту достављају уверење о положеном правосудном
испиту).
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Поред наведених доказа за положаје:
- помоћник министра - руководилац Сектора за финансијски систем у Министарству финансија, учесник конкурса
је у обавези да достави доказ о знању једног светског језика и знању рада на рачунару.
Лице које не достави писани доказ о знању 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 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. 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.
У Служби за управљање кадровима се може извршити
увид у делокруг Сектора и Управе у којима се положаји
попуњавају, а који су предмет конкурса.
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 финансија, на интернет страници Управе за дуван, 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.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-720

блике Србије, Закона о ревизији и Закона о државној управи - усмено; познавање ревизије у јавном сектору - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару; вештина комуникације - усмено.

Виши стручни сарадник за грађевинске
послове

Трајање рада и место рада: Рад се заснива на неодређено време и место рада је Београд, Ровињска 12.

на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог, у Одељењу за имовинско-правне,
грађевинске и комунално-стамбене послове

УСЛОВИ: ВСС, грађевински или архитектонски факултет, три године радног стажа, положен државни стручни
испит. 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.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
11000 Београд, Ровињска 12
тел. 011/288-99-66

Интерни ревизор, у звању виши саветник,
самостални извршилац изван свих
унутрашњих јединица
Опис послова: контролише примену прописа у области
финансијско-материјалног пословања у поступку претходне контроле, контролише у поступку накнадне контроле наменско коришћење средстава буџета, обрачуна
и евиденције распореда средстава буџета код корисника
средстава; израђује извештаје са предлогом мера о резултатима контроле, који се подноси директору; учествује у
припреми стручних основа за израду прописа и програма
рада у области интерне контроле; израђује полугодишње
и годишње извештаје о раду интерне контроле, који се
достављају директору; сарађује са запосленима унутар
органа, сарађује са буџетском инспекцијом и ревизијом и
свим службама интерне контроле; спровођење свих фаза
ревизије у складу са планом ревизије; прати спровођење
препорука из претходно обављених ревизија; обавља и
друге послове по налогу директора.
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 четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, положен испит за овлашћеног интерног
ревизора у јавном сектору, најмање седам година радног
искуства у струци од чега најмање три године на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено
финансијским пословима, познавања рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: стручна знања
- познавање прописа из области буџетског система РепуБесплатна публикација о запошљавању

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.
Докази који се прилажу из пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству; уверење о држављанству, у оригиналу или овереној фотокопији; извод из матичне књиге
рођених, у оригиналу или овереној фотокопији; оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оверена фотокопија радне књижице; доказ о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима, у оригиналу или овереној фотокопији; доказ о радном искуству у струци - седам година, од чега најмање
три године на пословима ревизије, финансијске контроле
или рачуноводствено-финансијским пословима (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим пословима
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), у
оригиналу или овереној фотокопији.
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 решења
да је нераспоређен. Сви докази се прилажу у оригиналу
или у фотокопији која је оверена у општинском, односно
градском органу управе, суду или код јавног бележника.
Рок у коме се подносе пријаве на јавни конкурс:
Кандидати су дужни да своје пријаве на конкурс доставе у
року од 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Геолошки завод Србије, Београд, Ровињска 12, са назнаком: “За јавни конкурс”.
Лице које је задужено за давање обавештења: Нада
Орестијевић, 011/288-99-66
Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне,
уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручних
оспособљености, знања и вештина које се вреднују у
изборном поступку, и то провера знања рада на рачунару - практичним радом на рачунару, као и провера других
стручних оспособљености, знања и вештина наведених у
тексту огласа, обавиће се у просторијама Геолошког завода Србије, Ровињска 12, Београд, почев од 19. новембра
2015. године, са почетком у 9 часова, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом на
бројеве или адресе које су навели у пријави.
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Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији
оверени у општинском односно градском органу управе,
суду или код јавног бележника биће одбачене закључком
конкурсне комисије.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ШТРПЦЕ, ПРИЗРЕН И ГОРА
СА СЕДИШТЕМ У ШТРПЦУ

Овај оглас објављује се интернет презентацији Службе
за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.

Директор Центра за социјални рад Штрпце,
Призрен и Гора, са седиштем у Штрпцу

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, а нису приправници, 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.
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.
ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Извршилац за обављање послова из
области друштвене бриге о деци и
породиљских права

на одређено време због повећаног обима посла,
у трајању од 6 месеци, у Одељењу за буџет и
финансије Општинске управе Општине Свилајнац

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије,
високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три године више образовање правног или економског смера, 1 година
радног искуства са прописаном стручном спремом, положен државни стручни испит, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Пријаве са овереним доказима о испуњавању услова огласа (оверена фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о
здравственом стању, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу), могу се поднети у року од 8
дана од дана објављивања огласа, на адресу: Општинска
управа Општине Свилајнац (са назнаком „За оглас“), 35210
Свилајнац, Светог Саве 102. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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38236 Штрпце
тел. 0290/71-076

на мандатни период од 4 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 првних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални рдник;
најмање 5 година радног искуства у струци; организаторске способности.
ОСТАЛО: Кандидат уз прописану конкурсну документацију, са биографским подацима, подноси и програм рада за
мандатни период на који се врши избор. Кандидат је дужан
да поднесе: оригинал или оверену фотокопију дипломе, доказ о радном искуству - оверена фотокопија радне
књижице, уверење да није осуђиван, уверење да није под
истрагом, уверење о држављанству, уверење о општој
здравственој способности. Фотокопије документа не могу
бити старије од 6 месеци. Пријаве кандидата са доказима о
испуњености услова конкурса доставити на горенаведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Пријаве слати на горенаведену
адресу, Управном одбору, са назнаком: „Конкурс за именовање директора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
Управни одбор неће узимати у разматрање.
КРУШЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА

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

Извршилац за студијско-аналитичке
послове

Служба за заштиту животне средине у Одељењу за
инвестиције, привреду и заштиту животне средине,
на одређено време до дванаест месеци, због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 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, природно-математички факултет или други факултет,
положен стручни испит за рад у органима државне управе
и најмање 1 година радног искуства.

Извршилац за документационе послове

Служба за Градско веће у Одељењу за скупштинске
послове, на одређено време до дванаест месеци,
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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о радним односима у државним органима, потребно је да
кандидати испуњавају и следеће услове: средње образовање у четворогодишњем трајању, хемијско-технолошка
школа или економско -трговачка школа или гимназија,
положен стручни испит за рад у органима државне управе
и најмање 6 месеци радног искуства.

Извршилац за оперативне послове

у Одељењу за друштвене делатности, на одређено
време до дванаест месеци, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона
о радним односима у државним органима, потребно је да
кандидати испуњавају и следеће услове: средње образовање у четворогодишњем трајању, економско-трговинска
школа, положен стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 6 месеци радног искуства.

Хигијеничар

Служба за заједничко-техничке послове у Одељењу
за општу управу и заједничке послове, на одређено
време до дванаест месеци, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона
о радним односима у државним органима, потребно је да
кандидати испуњавају и следеће услове: завршена основна школа. Уз пријаву на оглас са биографијом, кандидати су дужни да доставе и потребна документа у оргиналу 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 I 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
(за радна места где је предвиђен услов за заснивање радног односа радно искуство), у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Пријаве
слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији, неће бити узете
у разматрање. Избор кандидата извршиће се у року од 15
дана по истеку рока за подношење пријава.
НИШ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Буцекова 9

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године и
Бесплатна публикација о запошљавању

одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у
области правних, економских, психолошких, педагошких и
андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив
дипломирани социјални радник и најмање 5 година радног
искуства у струци. Уз пријаву доставити, у оригиналу или
у овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; потврду о радном искуству
у струци; програм рада за мандатни период; биографију;
уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело које
га чини неподобним за обављање послова директора Центра. Рок за пријаву: 15 дана. Пријаве са траженом документацијом доставити на горенаведену адресу, са назанком: “Конкурс за именовање директора”.
НОВИ ПА ЗАР
ГРАД НОВИ ПАЗАР
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

Послови обезбеђења

у Одсеку за обезбеђење, Одељење за техничке и
помоћне послове, обезбеђење и возни парк
на одређено време од 12 месеци, због повећаног
обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња школска спрема, 6 месеци радног искуства.

Матичар

у Одсеку за лична стања и матичне књиге, Одељење
за општу управу, на одређено време од 12 месеци,
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у трајању до
три године, положен посебан стручни испит за матичара и
овлашћење послова матичара и положен државни стручни исит. Поред општих услова кандидати морају испуњавати и посебне услове, а доказ о томе поднеће на адресу: Стевана Немање 2, са назнаком: „За Градску управу за
изворне и поверене послове у Новом Пазару“, са следећим
прилозима: диплома о завршеној школској спреми, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење
положеном посебном стручном испиту за матичара, доказ
о радном искуству у струци, радна књижица, уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственом стању (не старије од шест месеци), уверење 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 (издато након објављивања овог огласа). Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”. Одлуку о избору између пријављених кандидата подноси начелник Градске управе за изворне и поверене послове, у року од 15 дана од дана истека
рока за оглашавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

www.nsz.gov.rs
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НОВИ СА Д
На основу члана 9 Закона о радним односима у државним
органима (“Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05
- одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона
и 83/05 - испр. др. Закона, 23/13 - одлука УС) и чланова 49 и 51 Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини
Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
28/14) генерални секретар Скупштине Аутономне Покрајине Војводине објављује:
ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У СЛУЖБИ
СКУПШТИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
1. Орган у коме се радно место попуњава: Служба
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
2. Радно место које се попуњава:

Административни секретар за послове у
посланичкој групи

1 извршилац на одређено време због замене
привремено одсутног запосленог и 1 извршилац
на одређено време до краја мандата скупштинског
сазива 2012-2016. године

3. Опис послова радног места: обавља оперативне и
административне послове за потребе посланика и посланичких група; прикупља и разврстава материјал за седнице посланичких група, стара се о примљеној документацији, помаже у реализацији посланичких група, прикупља
податке и документа настала у раду посланичке групе;
обавља и друге административно-техничке послове од
значаја за рад посланичке групе које му повере председник посланичке групе, генерални секретар и заменик генералног секретара.
4. Услови потребни за заснивање радног односа:
образовање стечено у средњој школи, радни стаж у струци од најмање шест месеци.
5. Meсто рада: Нови Сад
7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана
од дана објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
8. Адреса на коју се подносе пријаве: Служба
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, Владике Платона бб, 21000 Нови Сад
9. Име лица задуженог за давање обавештења о
огласу: Александар Јовановић, сарадник за радно-правне
и административне послове, контакт телефон: 021/4874155, e-mail: ajovanovic@skupstinavojvodine.gov.rs.
10. Докази који се прилажу: потписана пријава на
оглас са адресом становања, контакт телефоном и називом радног места на које се подноси пријава; Curriculum
Vitae - радна биографија са наводима о радном искуству;
уверењe о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); фотокопија личне карте,
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односно испис очитане биометријске личне карте; уверење надлежне полицијске управе МУП-а да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу, не
старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); доказ о прописаној стручној спреми према условима
радног места (оригинал или оверена фотокопија дипломе); оверена фотокопија радне књижице.
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење о општој здравственој способности.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на
начин предвиђен огласом, као и непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве на оглас, неће се узимати у
разматрање.
Овај оглас објављен је и на интернет страници Националне службе за запошљавање.
ОПШТИНА Б0ЕОЧИН
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕОЧИН
21300 Беочин, Светосавска 25

Грађевински инспектор

на одређено време до повратка запосленог са
боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове
за рад у државном органу: да је држављанин Републике
Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да има стручну спрему прописану систематизацијом
- дипломирани инжењер грађевинарства - мастер, односно дипломирани инжењер грађевинарства или дипломирани инжењер архитектуре - мастер, односно дипломирани инжењер архитектуре, познавање рада на рачунару и
положен стручни испит за рад у државним органима; да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чине неподобним за обављање послова у државном органу; најмање 3 године радног искуства у струци; положен
државни стручни испит и положен стручни испит; положен
возачки испит Б категорије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење којим се потврђује да има
општу здравствену способност за рад; доказ о стеченом
образовању; доказ да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање
послова у државном органу; доказ о радном искуству; уверење о положеном државном стручном испиту и уверење
о положеном стручном испиту; кратку радну биографију;
фотокопију возачке дозволе. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаву са доказима о испуњености услова
доставити на адресу: Општинска управа Беочин, Светосавска 25, 21300 Беочин, са назнаком: „За конкурс - грађевински инпектор“.
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ПАНЧЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ОПОВО

26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Рачуноводствени и књиговодствени
послови индиректних корисника буџета
УСЛОВИ: средња школска спрема правног или економског смера, IV степен стручне спреме, шест месеци радног искуства, положен државни стручни испит. Доказе о
испуњавању услова приложити у оригиналу или овереној
фотокопији: диплома о завршеној средњој школи, потврда
о радном искуству; да је кандидат држављанин РС; да је
пунолетан; да има општу здравствену способност; да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у Општинској управи.
Доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене
способности изабрани кандидат ће доставити по коначности одлуке о избору, а пре доношења решења о пријему у
радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: Општинска управа Општине Опово, 26204 Опово, Бориса Кидрича
10, са назнаком: „За оглас за заснивање радног односа“.

на основним студијама у обиму од 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; положен
стручни испит за рад у органима државне управе, најмање
једна година радног стажа. Уз пријаву на оглас кандидати
подносе следећу документацију: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену
фотокопију радне књижице, уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, уверење да
лице није осуђивано за кривична дела, уверење да се не
води истрага за кривична дела, уверење о општој здравственој способности и личну и радну биографију. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној
коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: “За избор
кандидата - за послове развоја јединственог географско-информационог система града Ваљева (ГИС) - пријава
на оглас (име и презиме), не отварај”. Пријаве доставити
путем поште или лично, на шалтеру писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

Трговина и услуге

ВАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА МИОНИЦА

ПР ЗАНАТСКА РАДЊА ЗА УСЛУЖНО
ШИВЕЊЕ - ЖИВКА ВУЛОВИЋ

Послови заштите животне средине приправник

2 извршиоца

14242 Мионица, Војводе Мишића 28
тел. 014/3421-020

у Одељењу за инспекцијске послове, на одеђено
време од 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије), специјалистичке струковне студије,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године природног или техничког смера. Поред наведених услова, кандидати морају да испуњавају и опште
услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ,
ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Послови развоја јединственог географскоинформационог система града Ваљева
(ГИС)

у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај
и заштиту животне средине, на одређено време због
замене привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није под истрагом и кривично осуђиван.
Посебни услови: стечено високо образовање из области
организационе науке, грађевинско инжењерство, архитектура или електротехничко и рачунарско инжењерство,
Бесплатна публикација о запошљавању

11260 Пећани, Ивка Милосављевића 53
тел. 060/3232-901

Шивач

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, текстилне струке. Због
пореских олакшица потребно је да се лице налази најмање
6 месеци на евиденцији Националне службе за запошљавање и да има преко 45 година. Потребно искуство - 48
месеци. Место рада је Умка. Превоз се плаћа, а топли
оброк није обезбеђен. Пробни рад 7 дана. Сви заинтересовани могу да се јаве Весни Ничић, на горенаведени број
телефона.
ХОТЕЛ „СРБИЈА“

11000 Београд, Устаничка 127ц

Домаћица хотела - housekeeping manager
на одређено време

УСЛОВИ: VI, IV степен стручне спреме, знање енглеског
језика, а пожељно је и знање другог светског језика, радно
искуство 2 године. Кандидати пријаве могу слати на и-мејл:
mirabeocanin@hotelsrbija.com, до 10.11.2015. године.
„COLONIAL“ CO DOO

21000 Нови Сад, Валентина Водника 8
тел. 021/571-337
e-mail: colonialco@gmail.com

Часовничар

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању часовничар, сервисни часовничар, основна информатичка обу04.11.2015. | Број 646 |
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ка (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), енглески језик
почетни ниво, рад у сменама. Пријаве за запослење слати
мејлом, јављање кандидата на контакт тел. 021/571-337.
Рок за пријављивање на конкурс је до 25.11.2015. године.
ДОО “АГРОПАНОНКА МТЗ ФИНКЕ”
21000 Нови Сад
Филипа Филиповића 10
тел. 064/850-5518
e-mail: milan.ugljanin@agropanonka.rs

Комерцијалиста
на одређено време

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме у занимању комерцијалиста, струковни економиста, возачка дозвола Б категорије, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel,
Explorer, Outlook), енглески језик - средњи ниво, пробни
рад 1 месец, пожељно је да је лице завршило средњу техничку школу. Пријаве слати мејлом, јављање кандидата на
горенаведени број телефона, звати од 8 до 16 часова.
OPPORTUNITY BANKA
АД НОВИ САД

„UNION HEALTH”
ДОО БЕОГРАД

11000 Београд, Далматинска 17
тел. 011/3292-172
e-mail: danbgd@beotel.net

Терапеут

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор дефектолог за особе поремећеног гласа и говора - логопед; VII/1
степен стручне спреме, професор дефектолог за ментално ретардиране особе. Слање пријава на e-mail: danbgd@
beotel.net i unionhealth@gmail.com. Јављање кандидата на
горенаведени број телефона.
ДОМ ЗДРАВЉА
“ДР МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 2а
тел. 021/489-31-66

Медицинска сестра општег смера

Саветник за клијенте за
пољопривредне кредите

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (IV степен
општег смера) и положен стручни испит. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за
рад - лиценце издата од надлежне коморе (ако је лице из
радног односа) или решење о упису у комору (ако лице
није у радном односу), радну биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, поштом на наведену адресу или лично
у писарницу Дома здравља Барајево.

за рад у Ужицу, на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: саветник за клијенте за пољопривредне кредите - аквизиција, проналажење клијената, продаја кредитних производа, кредитна анализа, брига; VI - VII степен
стручне спреме, пољопривредног смера; возачка дозвола
Б категорије; могућност коришћења сопственог аутомобила у пословне сврхе.

Дипломирани економиста

за рад у Ужицу, на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: саветник за клијенте - аквизиција, проналажење
клијената - правна лица и предузетници, продаја кредитних производа, кредитна анализа, брига; VII степен стручне спреме, дипломирани економиста; возачка дозвола Б
категорије; могућност коришћења сопственог аутомобила
у пословне сврхе.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до 10.11.2015. године. Пријаве слати на и-мејл: mmitrovic@obs.rs.
„АКЦЕПТА“ ДОО

11000 Београд
Чарли Чаплина 39
тел. 063/283-485
e-mail: urosevic.pedja.wrx@gmail.com

Инструктор вожње
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, инструктор вожње,
60 месеци радног искуства, возачка дозвола Б категорије,
лиценца за инструктора вожње, лиценца за испитивача у
области саобраћаја, рад у сменама, пробни рад 1 месец.
Слање пријава за запослење мејлом. Јављање кандидата
на горенаведени број телефона.
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2 извршиоца

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА”
24420 Кањижа, Народни парк бб

Средњи физиотерапеут на терапијама за
потребе медицинског сектора

Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију,
на одређено време до повратка привремено одсутне
запослене са боловања и породиљског одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинског смера - физиотерапеутски техничар; положен приправнички
испит. Уз пријаву на оглас кандидат треба да достави следећа документа: кратку биографију, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила,
оверену фотокопију сертификата стручне оспособљености
за послове масера. Предност имају кандидати који имају
сертификат стручне оспособљености за послове масера
- није обавезујући услов. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити на адресу, са назнаком: “Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове средњег физиотерапеута“.

Посао се не чека, посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
22300 Стара Пазова
тел. 022/310-174

Медицинска сестра - техничар

у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника са кућним лечењем, на одређено време
ради замене запослених који се налазе на боловању
3 извршиоца

Опис послова: врши пријем и тријажу пацијената, врши
медицинске интервенције из домена своје стручне спреме
по налогу ординирајућег лекара у установи или на терену, даје прописану терапију, у складу са налогом лекара
користи потребне медицинске апарате и стара се о исправности истих, учествује у свим видовима превентивног рада
као и здравственом васпитању, води медицинску евиденцију и документацију, саставља периодичне статистичке
извештаје, врши наплату партиципације и наплату здравствених услуга које се не пружају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, обавља и друге послове у
домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, завршена висока
струковна школа, положен стручни испит, односно VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа
и положен стручни испит или IV степен стручне спреме,
завршена средња медицинска школа и положен стручни
испит; општа здравствена способност; познавање рада на
рачунару. Поред радног искуства стеченог при обављању
обавезног приправничког стажа, није неопходно радно
искуство након положеног стручног испита. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију
дипломе о завршеној вишој или средњој медицинској школи, оверену фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту, кратку биографију.

Спремачица

на одређено време ради замене запосленог који се
налази на боловању

Опис послова: одржава хигијену просторије службе у којој
ради, одржава земљиште око зграде у којој одржава чистоћу, доноси санитетски и потрошни материјал на основу
требовања медицинских и других радника, обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; општа здравствена способност. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о
завршеној школи и кратку биографију.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа.
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Ивањица, 13. септембар 78
тел. 032/662-260, 032/662-261
e-mail: dirzavod@EUnet.rs; anemija@EUnet.rs

Виши физиотерапеут
2 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа - физиотерапеут; положен стручни испит. Рок за пријаву кандидата је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на
веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на адресу: Специјална
болница за рехабилитацију, Ивањица, 13. септембра 78, са
назнаком: „Пријава на јавни оглас за пријем вишег физиотерапеута”. Приликом пријаве на конкурс кандидати су
дужни да доставе следећа документа: кратку биографију
(CV), фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи - физиотерапеут, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.
ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

Медицинска сестра - техничар за послове
здравствене неге хоспитализованих
болесника
на одређено време до повратка запослене са
трудничког боловања, породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа - општи смер, положен стручни испит за медицинску сестру - техничара,
лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених
техничара Србије, предвиђен пробни рад три месеца.
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком
биографијом, фотокопију дипломе о завршеној средњој
школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру - техничара, фотокопију лиценце
Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
Србије, фотокопију радне књижице, фотокопију извода из
матичне књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте. Пријаве са неопходним прилозима подносе се на наведену адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у
разматрање. На разговор ће бити позвани само кандидати
који уђу у ужи избор.
ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Медицинска сестра

на одређено време до повратка запослене са
боловања

УСЛОВИ: 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 IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
лиценцу или решење о упису у комору, ако поседује радно
искуство, потребно је доставити радне карактеристике од
претходног послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама,
писарници Опште болнице „Свети Лука” Смедерево или
04.11.2015. | Број 646 |
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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.
ДОМ ЗДРАВЉА
“ДР ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ”

37230 Александровац, Др Милана Мирковића 6
тел. 037/751-148

Радиолошки техничар

на одређено време до повратка запосленог са
привремене спречености за рад, у Одсеку за
радиолошку дијагностику

Опис посла: Пријем и припрема пацијената за радиолошку дијагностику, ради снимања са пратећим пословима
(развијање филмова), вођење медицинске документације, наплата партиципације и услуга и друге послове по
наређењу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати
и посебне услове утврђене Правилником о организацији
и систематизацији послова Дома здравља “Др Добривоје
Гер. Поповић”: завршена виша (VI - степен) медицинска школа - смер радиолошки техничар; положен стручни испит; лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или решење о упису у именик
Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
Србије. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
оверену фотокопију дипломе о завршеној школској спреми; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију лиценце Коморе медицинских
сестара и здравствених техничара Србије или решења о
упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије; фотокопију личне карте; кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење
пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на адресу Дома здравља, са
назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос” или
предати лично у Правној служби Дома здравља, радним
данима од 07 до 15 часова. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.
ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

11000 Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине

на одређено време до повратка запослене са дужег
боловања (трудничко/породиљско)
2 извршиоца

Опис послова: обавља све лекарске прегледе из опште
медицине (први и поновни лекарски преглед), као и преглед за издавање лекарског уверења у циљу заснивања
радног односа, пише рецепте и упуте за консултацију
специјалисте и за стационарну установу; води бригу о
комплетном здравственом стању појединаца, даје општу
оцену о здрављу појединаца и популације која му гравитира и о томе води целокупну медицинску документацију;
у оквиру тима испитује услове и утицаје на здравствено
стање грађана (социјално-економске услове, услове рада,
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становања и исхране, околине и др.); самостално и заједно са својим тимом обавља лечење и рехабилитацију у
амбуланти, односно у стану, а при кућном лечењу и нези
користи и друге сараднике из одговарајућих институција;
обавља одређене интервенције и поступке, прикупља
лабораторијске и друге дијагностичке анализе неопходне
за оцену здравственог стања и за потребе специјалисте - консултанта; пружа хитну и неодложну медицинску
помоћ; упућује болесника на специјалистичко лечење и
рехабилитацију; даје оцену радне способности и упућује
на лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и на
посебним програмима; издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и на службени захтев код
одређених случајева болести и повреда; самостално и са
тимом одређује мере здравствено-васпитног рада; у стручном раду је самосталан и одговоран за координаторни рад
у својој јединици; врши преглед и даје потврду о несрећи
на послу, као и потврду о смрти; врши обраду површних рана, обраду ране са ушивањем, обраду опекотина,
вађење страног тела из коже и поткожног ткива; евидентира заразне болести и хронична масовна обољења која
подлежу обавезном пријављивању; врши истраживања и
анализира патологију, морбидитет становништва и епидемиолошку ситуацију; обавља и друге послове по налогу
непосредног руководиоца и начелника Службе којима је
одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, VII/1 степен стручне спреме. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у
комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије које се не враћају кандидатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, поштом или
личном доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин
Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа биће објављени на сајту Дома здравља: www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене, до повратка
радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа педијатријског или општег смера, положен стручни испит,
најмање шест месеци радног искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне
књижице. Пријаве слати у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на конкурс за пријем
медицинске сестре - техничара, на одређено време по
основу замене, до повратка радника са неплаћеног одсуства - 1 извршилац”.

Помоћни радник у кухињи

на одређено време по основу замене, до повратка
радника са боловања

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, најмање шест месеци
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Mедицина

радног искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку
биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе
о завршеној школи, фотокопију радне књижице. Пријаве
слати у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са
назнаком: “Пријава на конкурс за пријем помоћног радника у кухињи, на одређено време по основу замене, до
повратка радника са боловања - 1 извршилац“.
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство
у раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина
трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног
односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које
се примају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116, 801-389
e-mail: zckld@kladovonet.com

Дипломирани фармацеут

на одређено време, до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, за рад у болничкој апотеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; положен стручни испит. Уз пријаву доставити оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту, радне књижице и извода из матичне књиге
рођених, као у уверење МУП-а о неосуђиваности. Пријаву
са документацијом доставити на горенаведену адресу,
са назнаком: “За оглас”. Оглас је објављен и на веб-сајту
Министарства здравља. Изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду доставља доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Кандидати који
испуњавају услове могу бити позвани на разговор, укулико
су потребне додатне информације које могу бити важне за
доношење одлуке о пријему. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.
ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Нови Кнежевац, Краља Петра Карађорђевића I 85

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; завршен фармацеутски факултет; положен стручни испит и лиценца за
обављање послова.

Доктор медицине - изабрани лекар

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; завршен медицински факултет; положен стручни испит и лиценца за рад.
ОСТАЛО: Кандидат треба да достави пријаву на оглас са
кратком биографијом, фотокопију личне карте, уверење
о држављанству, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем (горенаведеном) факултету са положеним стручним испитом, оверену фотокопију лиценце или
Бесплатна публикација о запошљавању

решења о упису у комору, уверење суда да против њега
није покренут кривични поступак и уверење Министарства унутрашњих послова да није правоснажном судском
одлуком осуђиван за кривично дело. Кандидат који буде
изабран је дужан да приликом заснивања радног односа
достави лекарско уверење о способности за рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс - не отварати”.
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ВЕБА“

35210 Свилајнац, Светог Саве бб
тел. 064/2729-727
apotekaveba@gmail.com

Дипломирани фармацеут
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Фармацеутски техничар
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати пријаве могу слати
поштом или на и-мејл: apotekaveba@gmail.com или се могу
јавити на контакт телефон: 064/2729-727. Рок за пријављивање на оглас је 30 дана.
ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 2

Медицинска сестра - техничар, за рад на
пословима тимске сестре

у Одељењу за здравствену заштиту деце школског
узраста Службе за здравствену заштиту деце и
школске деце Дома здравља, на одређено време
ради замене привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршена средња медицинска школа педијатријског или
општег смера, четврти степен стручне спреме, положен
стручни испит, поседовање лиценце за рад или решења
о упису у комору.

Медицинска сестра за рад на пословима
тимске сестре

у амбуланти Дијагностички центар, Служба
опште медицине, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршена средња медицинска школа општег смера, четврти степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.

Медицинска сестра за рад на пословима
тимске сестре

у амбуланти Бела вода, Служба опште медицине
Дома здравља Крушевац, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршена средња медицинска школа општег смера, четврти степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.

Виши радиолошки техничар

у Одељењу радиолошке дијагностике Дома
здравља Крушевац, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршена виша медицинска школа или висока школа радиолошког смера, шести степен стручне спреме, положен
стручни испит, поседовање лиценце за рад или решења
о упису у комору.

Лабораторијски техничар

за рад у Одељењу лабораторијске дијагностике
Дома здравља Крушевац, на одређено време због
повећаног обима посла, у трајању од 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршена медицинска школа лабораторијског смера четврти степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе
за које радно место се пријављују; кратку биографију са
адресом и контакт телефоном; изјаву да су здравствено
способни за тражене послове и да се против њих не води
кривични поступак, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за
рад или решења о упису у Комору медицинских сестара
и техничара; фотокопију извода из матичне књиге рођених. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања радног
односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које заснивају
радни однос и уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд). Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року,
са њим се неће закључити уговор о раду. Пријаве на оглас
подносе до 06.11.2015. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
“ГОРЊА ТОПОНИЦА”
18202 Горња Топоница

Ложач

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: завршена школа
металско-машинске струке и положен испит за ложача
централног грејања. Кандидат уз пријаву - биографију
треба да достави: оверену фотокопију дипломе, оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за ложача цен-
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тралног грејања, фотокопију извода из матичне књиге
рођених, фотокопију уверења о држављанству. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-256

Доктор медицине

за рад у Служби за хитну медицинску помоћ, на
одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: доктор медицине
са положеним стручним испитом. Уз пријаву доставити:
оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверен препис/фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, биографију са адресом и
контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом
на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас
број 11/2015”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за хроничне плућне болести Службе за
плућне болести Стационара Клинике за педијатрију

Опис посла: спроводи негу болесника; брине се о пријему, нези и отпусту болесника; даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге; узима и шаље материјал
на лабораторијске анализе; ради и друге послове из свог
делокруга а по налогу непосредног руководиоца; учествује
у сменском раду; за свој рад одговорна је непосредном
руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.
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, 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 (уверење 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“. Приликом заснивања радног
односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење
о здравственој способности за послове које ће обављати. Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о
раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...).
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Грађевинарство и индустрија

Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом
на адресу Института са назнаком: “Пријава на оглас за
пријем 1 медицинске сестре - техничара на Одељењу за
хроничне плућне болести”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Грађевинарство и индустрија
„ГОША“ - ФАБРИКА ШИНСКИХ ВОЗИЛА
11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 70
тел. 064/8392-008

Техничар обраде метала на нумеричким
машинама
на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању машински
техничар за управљање нумеричких машина (тип машине CNC MAHO 1000), возачка дозвола Б категорије, радно
искуство од најмање 12 месеци. Пријаве слати мејлом на
следећу адресу: jasmina.radic@gosa-fsv.rs. Контакт телефон: 064/8392-008, Јасмина Радић. Рок за подношење
пријава је 26.11.2015. године.

да се јаве на контакт телефон послодавца. Лице за контакт: Нина Станковић.
„PKC WIRING SYSTEMS“ DOO
11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер производње
50 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира
на занимање, рад се обавља у стајаћем положају, трака је
покретна, монтажа производа обавља се на основу упутстава, кандидати не смеју бити далтонисти, рад се обавља
у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, предвиђено
психолошко тестирање кандидата, пробни рад 6 месеци.
Оглас је отворен до попуне радних места. Конкурсна документација се доставља на горенаведену адресу.
WOKSAL AD

31000 Ужице, Милоша Обреновића 2
тел. 031/563-469

Конструктор - технолог

на одређено време до 6 месеци

11319 Крњево, Булевар ослобођења 16
тел. 064/8642-014

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани машински инжењер; возачка дозвола Б категорије; обука за
Autocad; енглески језик - средњи ниво. Пријаве слати на
e-mail: lj.stevanovic@woksal.com.

Електричар на одржавању

“КРУШИК - ПРЕЦИЗНИ ЛИВ” ДОО

PTPD „CMANA“ ДОО

на одређено време

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме одговарајуће
струке, пожељно је радно искуство, рад је у сменама,
исхрана је обезбеђена.

Бравар на одржавању
на одређено време

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме: бравар,
механичар, машиниста, машинбравар, универзални бравар, машинбравар - специјалиста, бравар - специјалиста,
рад је у сменама, пожељно је радно искуство, обезбеђена
исхрана.

14242 Мионица, Топлички пут 11
тел. 014/3422-322

Референт у комерцијали

на одређено време до месец дана

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, економске
струке; познавање рада на рачунару MS Office; возачка
дозвола Б категорије; знање немачког језика - виши конверзацијски ниво. Потребно је да кандидати доставе радну
биографију на немачком језику. Пријаве слати на горенаведену адресу или на и-мејл адресу: jelena.citakovic@emka.
rs.

Технолог

“SIMPO LINE” DOO

на одређено време до месец дана

Конструктор за пројектовање ентеријера и
намештаја

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, техничке струке; познавање рада на рачунару MS Office, Catia;
возачка дозвола Б категорије; знање немачког језика
- виши конверзацијски ниво. Потребно је да кандидати
доставе радну биографију на немачком језику. Пријаве
слати на горе наведену адресу или на и-мејл адресу: jelena.
citakovic@emka.rs.

Врање, Стефана Првовенчаног 58
тел. 017/414-810
e-mail: office@simpoline.rs

на одређено време од 6 месеци (постоји могућност
заснивања радног односа на неодређено време)
3 извршиоца

Опис посла: конструисање и пројектовање намештаја и
ентеријера.
УСЛОВИ: дипломирани инжењер прераде дрвета (VII степен стручне спреме), дипломирани инжењер архитектуре (VII степен стручне спреме), AUTOCAD, енглески језик
- виши или конверзацијски ниво. Трајање конкурса: до
10.11.2015. године. Заинтересовани кандидати могу своје
радне биографије да доставе путем поште, и-мејлом или
Бесплатна публикација о запошљавању
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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
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа:

1. Редовни професор за уже научне
области Геодезија у инжењерским
областима и Моделирање и менаџмент у
геодезији
2. Ванредни професор за ужу научну
област Техничка механика и теорија
конструкција
на одређено време од пет година

3. Ванредни професор за ужу научну
област Менаџмент и технологија грађења
на одређено време од пет година

4. Асистент - студент докторских
студија за ужу научну област Примена
информационих технологија у
грађевинарству и геодезији
на одређено време од три године
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5. Асистент - студент докторских студија
за уже научне области Планирање и
пројектовање путева и аеродрома и
Планирање и пројектовање градских
саобраћајница
на одређено време од три године

6. Асистент - студент докторских студија за
ужу научну област Зградарство
на одређено време од три године

УСЛОВИ: За радна места под бр. 1, 2 и 3: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој припада
наставни предмет. За радна места под бр. 4, 5 и 6: VII/1
степен стручне спреме из уже научне области за коју се
бира (студент докторских студија), у складу са чл. 72 став 1
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05,
97/08, 44/10, 100/07 и 93/12).
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу, поред општих услова,
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних
радова и оверен препис дипломе. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Карнегијева 4

1. Ванредни или редовни професор за ужу
научну област Хемијско инжењерство
2. Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Електротехника
3. Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Хемија макромолекула
4. Доцент за ужу научну област Органска
хемија
5. Доцент за ужу научну област Хемијско
инжењерство
УСЛОВИ: За радна места под бр. 1 и 4: завршен технолошко-металуршки факултет, доктор техничких наука, област
хемија и хемијска технологија; за радно место под бр. 2:
завршен електротехнички факултет, доктор електротехничких наука; за радно место под бр. 3: завршен технолошко-металуршки факултет, доктор хемијских наука; за
радно место под бр. 5: завршен технолошко-металуршки
факултет, одсек за хемијско инжењерство, доктор техничких наука, област хемија и хемијска технологија. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о
високом образовању и Правилником о систематизацији
послова и радних задатака ТМФ-а. Пријаве са прилозима, како у писаној форми тако и у електронској верзији
(опширна биографија са освртом на стручни рад, доказ о
испуњености услова и школској спреми, списак научних
радова са радовима), подносе се секретаријату факултета у Београду, Архива факултета, Карнегијева 4. Одлука
о избору донеће се у року од 6 месеци од дана истека за
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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подношење пријаве на конкурс. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-120

Наставник економске групе предмета
на одређено време 3преко 60 дана

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију
- CV; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, не старију од 6 месеци; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозвола за рад), не старију од 6 месеци; уверење да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци или оверену фотокопију уверења о
држављанству, не старију од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених или оверену фотокопију извода, не старију
од 6 месеци; лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима. Рок
за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаве слати на адресу школе, ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на
број телефона: 011/8251-120. Сви кандидати који благовремено доставе потпуну документацију биће упућени на
психофизичку проверу способности у Националну службу
за запошљавање Београд, о чему ће бити накнадно обавештени од стране Економско-трговинске школе у Сопоту.
ДОПУНА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

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

Оглас објављен 21.10.2015. године у публикацији
“Послови”, допуњује се у условима, у делу који се
односи на тражену документацију коју кандидати подносе уз пријаву на конкурс. Поред тражене
документације, кандидат уз пријаву на конкурс
доставља и: доказ (уверење или потврда) издат
од стране високошколске установе о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања. У осталом делу оглас је непромењен.
МУЗИЧКА ШКОЛА
“МАРКО ТАЈЧЕВИЋ”

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице
које испуњава услове предвиђене чланом 8 став 2, чланом
59 и чланом 120 Закона о основама образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15 и
68/15), и то: да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање држављанства Републике
Србије; да има положен стручни испит, односно испит за
лиценцу за наставника, односно стручног сарадника; да
је савладао обуку и да има положен испит за директора
установе; да има најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да поседује психичку, физичку и
здравствену способности 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. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 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 изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику), оверен
препис или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о
радном стажу у области образовања и васпитања, радну биографију, доказ о поседовању организационих способности (факултативно). 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 тел. 011/8121-249. Пријеве достављати лично
или путем препоручене поште, на горенаведену адресу
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање.
МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”

11000 Београд, Радослава Грујића 2а
тел. 011/2455-953

Наставник корепетитор

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (предвиђено полагање аудиције)

Наставник контрабаса

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник енглеског језика

11550 Лазаревац
Бранка Радичевића 27а
тел. 011/8121-249

са 45% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

Директор

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

на период од четири године
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник хармоније
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УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој
школи и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама, остали услови прописани чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на
конкурс, са биографским подацима, кандидати су у обавези да приложе следеће доказе о испуњености услова:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија),
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених.
Кандидати достављају и: доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченог на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским ситемом преноса
бодова - издато од одговарајуће високошколске установе
(наставник и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стучни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина, па је потребно да достави 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); уколико кандидат није стекао образовање на српском језику,
у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве се шаљу на наведену адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“. 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). Лекарско уверење доставља се
пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности
прибавља школа.

ност 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 ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати за
радна места наставника дужни су да пре доношења одлуке
о избору обаве проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима, код надлежне службе за послове
запошљавања.

ОШ “КРАЉИЦА МАРИЈА”

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа:

Наставник разредне наставе

Доцент за ужу научну област Правна
историја, предмет: Римско приватно право

11000 Београд - Овча, Михаја Еминескуа 65

на одређено време до истека првог мандата
директора школе, а најдуже до 04.09.2019. године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године; високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
занимање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012).
Осим наведеног, кандидат мора да испуњава и следеће
услове: да има психичку, физичку и здравствену способ-
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ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави: радну
биографију, оверену фотокопију доказа о стручној спреми (диплому или уверење, уколико диплома није издата) и доказ о образовању из педагошких, психолошких и
методичких дисциплина и професионалне праксе (додатак
дипломи, уверење о положеним испитима из педагогије и
психологије или доказ о положеном испиту за лиценцу),
оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о
здравственој способности (лекарско уверење) доставља се
пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности
прибавља школа. 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 психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат
који је стекао образовање на српском језику сматра се да
познаје језик на ком се изводи образовно-васпитни рад.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Додатне информације
могу се добити на број телефона: 011/2731-163.
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Булевар краља Александра 67

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени су чл. 64 став 5 Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и чл. 105 и 107 Статута Правног
факултета Универзитета у Београду.

Сарадник у настави за Грађанскоправну
ужу научну област, предмет: Наследно
право
на одређено време

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких
студија који је студије првог степена завршио са укупном
просечном оценом најмање осам. Ближи услови утврђени
су чл. 71 став 1 Закона о високом образовању (“СлужбеНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ни гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и чл. 109 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија,
списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), подносе се Правном факултету
Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у
року од 15 дана од дана објављивања.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7

Расписује конкурс за избор:

а) Ванредни професор за ужу научну
област Нафтно рударство, механизација и
аутоматизација у рударству
б) Ванредни професор за ужу научну
област Геофизика
в) Доцент за ужу научну област Динамичка
геологија
г) Асистент за ужу научну област Основе
техничке физике
УСЛОВИ: За радно место под а): VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени одредбама члана 64
став 7 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Радни однос је на одређено време од пет година.
За радно место под б): VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област.
Остали услови утврђени одредбама члана 64 став 7 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Радни однос је на одређено време од пет година.
За радно место под в): VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област.
Остали услови утврђени одредбама члана 64 став 5 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Радни однос је на одређено време од пет година.
За радно место под г): у звање асистента бира се студент
одговарајућих докторских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање
08,00 или кандидат који има академски назив магистра
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.
Наведени услови утврђени су одредбама члана 72 став 1
и став 2 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014)
и Статутом Рударско-геолошког факултета Универзитета у
Београду. Радни однос је на одређено време од три године.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, радови, диплома о одговарајућој стручној
спреми и потврде о статусу) доставити на горенаведену
адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ“

11400 Младеновац, Вука Караџића 77
тел. 011/8231-141

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и
68/15). Дужност директора предшколске установе може да
обавља лице које има образовање из члана 8 став 2 овог
закона, и то: васпитач и стручни сарадник јесте лице које
је стекло одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), почев од 10. септембра 2005. године; стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо
образовање: на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и има дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора установе и најмање
пет година рада у установи након стеченог одговарајућег
образовања. Дужност директора предшколске установе
може да обавља и лице које има одговарајуће образовање
из члана 8 став 3 овог закона за васпитача. Изузетно, 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 и да има дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања. Изабрани директор који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року од годину дана
од дана ступања на дужност. Директору који не положи
испит за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, престаје дужност директора. Напомена: с обзиром да програм обуке за директора установе и
правилник о полагању испита за директора установе нису
донети, изабрани кандидат ће бити у обавези да савлада
обуку и положи испит за директора на начин и у року који
пропише министар. Поред горенаведених услова, кандидат мора да испуњава и услове предвиђене чланом 120
овог закона, и то: да има одговарајуће образовање; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; 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. Доказ из става
1 тачка 3 ЗОСОВ прибавља установа. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: биографију са подацима
о свом стручном и професионалном усавршавању и напре04.11.2015. | Број 646 |
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довању, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту (лиценцу), потврду о радном искуству са подацима
о пословима и задацима које је обављао, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима (не старије од шест месеци); доказ од
одговарајуће високошколске установе о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (не
старији од шест месеци); уверење да није под истрагом,
нити да је против њега покренута оптужница (не старије
од шест месеци). Директор установе бира се на период од
четири године. Мандат директора тече од дана ступања
на дужност. Директору установе мирује радни однос за
време првог изборног периода на радном месту са кога је
изабран. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана
од дана објављивања. Благовременом пријавом сматра се
она која је предата у року утврђеном конкурсом. Пријава
са доказима о испуњавању услова подноси се на адресу:
ПУ “Јелица Обрадовић“, Вука Караџића 77, 11400 Младеновац, тел: 011/8231-141, са назнаком “Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: основне академске студије (240 ЕСПБ), специјалистичке струковне студије (240 ЕСПБ), VII степен стручне
спреме, дипломирани економиста, радно искуство 5 година или основне академске студије (180 ЕСПБ), основне
струковне студије (180 ЕСПБ), VI степен стручне спреме,
економиста, струковни економиста, радно искуство 10
година. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да
испуњавају и услове прописане чл. 120. ст. 1 т. 1, 2, 3,
4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми, уверење
о држављанству, потврду о радном искуству (фотокопије
морају бити оверене и не старије од 6 месеци). Изабрани
кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење. Доказ да кандидати нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља установа од надлежног органа. Писане
пријаве доставити искључиво поштом, на наведену адресу,
са назнаком радног места за које се кандидат пријављује.
ОШ “Др АРЧИБАЛД РАЈС”

11000 Београд, Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2772-563
e-mail: os.drarajs@open.telekom.rs

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме стечен 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 високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године (чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања “Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и
68/2015), у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи; да је кандидат држављанин Републике Србије; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима. Уз пријаву
приложити: оверену фотокопију дипломе, 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 (потврда/уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова и положеним испитима) или
оверену фотокопију (не старије од 6 месеци), уверење о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу,
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а доказ
о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Сва додатна обавештења могу се добити у секретаријату школе, на бројеве
телефона: 011/2772-563 и 2089-302.
ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 283
тел. 011/2471-099

Сарадник у лабораторији за област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа стручна област
Рачунарство и информатика
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 одговарајуће уже научне
области; склоност и способност за наставни и педагошки
рад. Предност имају кандидати са знањем и искуством у
администрирању ЛМС система за електронско учење, као
и у развоју мултимедијалних садржаја за ЛМС системе. У
погледу ове позиције конкурс је отворен до истека осмог
дана, рачунајући од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.

Сарадник у настави за област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа стручна област
Рачунарство и информатика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: прописани чл 71 став 1 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,
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45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), односно чл 36
став 3 Статута Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија (уписане мастер академске или
специјалистичке студије из одговарајуће области, уз претходно завршени ниво студија из одговарајуће области, са
најмањом просечном оценом 8); склоност и способност за
наставни и педагошки рад. Предност имају кандидати са
знањем и искуством у програмским језицима (C#, Java,
WPF, XAML, C++), администрацији база (MS SQL Server),
као и у раду са XML технологијама и WCF сервисима. У
погледу ове позиције конкурс је отворен до истека петнаестог дана, рачунајући од дана објављивања огласа у
публикацији “Послови”.
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:
Curriculum vitae (CV) уз одговарајуће пропратне документе
који потврђују наводе из CV-a ; оверене фотокопије високошколске исправе (дипломе, уверења о дипломирању) о
завршеном одговарајућем степену студија, сходно позицији за коју конкуришете, а у којима је исказана просечна
оцена. 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
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Редовни професор за ужу научну област
Рачуноводство и пословне финансије
- пословне финансије и финансијско
преструктурирање предузећа
Доцент за ужу научну област Економска
политика и развој - банкарско пословање и
платни промет
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност за
наставни рад. Поред наведених услова кандидати треба
да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о
високом образовању, Статута Универзитета у Београду,
Статута Факултета, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Критеријума за стицање
звања наставника и сарадника на Економском факултету у
Београду. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова достављају се на наведену адресу факултета, соба
139, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
ОШ „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“
11080 Земун, Крајишка 34
тел. 011/2194-294

Наставник биологије

на одређено време до повратка радника са
неплаћеног одсуства, најдуже до краја школске
2015/2016. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани биолог, пожељно радно искуство у струци, познавање рада
на рачунару. За пријем у радни однос кандидат треба да
испуњава следеће услове: да је држављанин РС; да има
Бесплатна публикација о запошљавању

психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да има одговарајуће образовање; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење МУП-а). Докази
о испуњености услова из тачака 1, 2 и 3 подносе се уз
пријаву на конкурс, а доказ из тачке 4 прибавља установа. Заинтересовани кандидати своје пријаве могу слати у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу
школе.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/ 3092-999

Доцент за ужу научну област
Комуникологија и информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне
спреме и да испуњавају услове предвиђене Законом о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,
45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за
избор у звање доцента, односно ванредног професора и
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду” бр.
183 - пречишћен текст). Уз пријаву доставити: биографију,
оверен препис дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак научних и стручних радова, објављене радове и друге доказе у складу са
напред наведеним актима. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова доставити на адресу Факултета
политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети разматрање.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Ванредни професор за ужу научну област
Општа психологија
на одређено време од пет година (реизбор)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира, способност
за наставни рад. Поред општих услова кандидати треба
да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05) и Статута
Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија
са неопходним подацима за писање извештаја, дипломе,
списак објављиених радова и остала пратећа документација), доставити на наведену адресу. Контакт особа: Радмила Ђорђевић, стручни сарадник за радне односе, телефон: 011/3206-104.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Стручни сарадник - психолог

на одређено време, ради замене привремено
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен високих студија, VII степен стручне
спреме, основне академске студије, струковне специјалистичке студије, филозофски факултет, група за психологију,
општи смер. Поред општих услова за заснивање радног
односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 120 ст. 1 т. 1, 2, 3,
4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву доставити доказ о стручној спреми и уверење
о држављанству (фотокопије морају бити оверене и не
старије од 6 месеци). Изабрани кандидат пре заснивања
радног односа дужан је да достави лекарско уверење и
санитарну књижицу. Доказ да кандидати нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља установа од надлежног органа. Писане
пријаве доставити искључиво поштом на наведену адресу,
са назнаком радног места за које се кандидат пријављује.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Рачунарство и информатика
на одређено време од 12 месеци, са 50% радног
времена
4 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер или
специјалистичких студија који је студије првог завршио са
укупном просечном оценом најмање 8,00.

Асистент за ужу научну област Рачунарство
и информатика
на одређено време од 36 месеци
4 извршиоца

Асистент за ужу научну област Нумеричка
математика и оптимизација
на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област
Диференцијалне једначине
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Геометрија
на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије првог
и другог степена завршио са укупном просечном оценом
најмање 8,00 или VII/2 степен стручне спреме, академски
назив магистар наука.

Доцент за ужу научну област Топологија
на одређено време од 60 месеци
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Доцент за ужу научну област Астрофизика
на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област Алгебра и
математичка логика
на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област Геометрија
на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област Нумеричка
математика и оптимизација
на одређено време од 60 месеци

Редовни професор за ужу научну област
Нумеричка математика и оптимизација
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука из
области за коју се бира.
ОСТАЛО: 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, списак научних радова и сепарате истих. Молбе
са потребним документима могу се доставити на горенаведену адресу или лично предати у Секретаријату факултета, сваког радног дана, од 10 до 15 часова, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

11400 Младеновац, Вука Караџића 75
тел. 011/8230-143

Професор машинске групе предмета

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка радника са функције, а најкасније до
31.08.2016. године

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер.

Професор електротехничке групе предмет
са 20% радног времена, на одређено време до
повратка радника са функције, а најкасније до
31.08.2016. године

УСЛОВИ: дипл. инж. електротехнике енергетског смера.

Психолог

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка радника са функције, а најкасније до
31.08.2016. године

Професор физичког васпитања

са 25% радног времена, на одређено време до
повратка радника са функције, а најкасније до
31.08.2016. године

Професор грађанског васпитања

са 30% радног времена, на одређено време до
повратка радника са функције

Професор грађанског васпитања

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

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 Закона
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 11/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама („Службени
гласник - Просветни гласник“ бр, 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07,
4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13, 6/2014, 5/2015 - др.
правилник, 8/2015 - др. правилник, 16/2015 - др. правилник). Кандидат мора да има положен испит за лиценцу или
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова или да је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу. Уз пријаву на
конкурс кандидат је дужан да приложи: оверену копију
дипломе о прописаној стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству РС и уверење
да није под истрагом. Изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду прилаже и уверење о општој здравственој
способности (психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом). 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, прибавиће школа по службеној дужности. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана оглашавања. После
истека рока за пријављивање на конкурс школа ће све
кандидате упутити на проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима, коју врши служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
ОСНОВНА ШКОЛА
“ИВО АНДРИЋ”

11090 Београд, Ивана Мичурина 38а

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 59, 8
и 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15),
одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе, педагога или психолога стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке стуковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да има дозволу за
рад - лиценцу за обављање послова наставника, педагога
или психолога, обуку и положен стручни испит за директора установе; најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 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 ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: биографске податке са кратким прегледом кретања у
Бесплатна публикација о запошљавању

служби и предлогом програма рада школе, оверен препис
или оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању, оверен препис или оверену копију
дозволе за рад, односно уверење о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, доказ о раду у установи на пословима образовања и васпитања, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уверење да кандидат није осуђиван
у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона прибавља школа по службеној дужности, а лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узети у разматрање. Пријаве
са доказима о испуњавању услова конкурса слати на адресу школе, са назнаком: “Конкурс за директора”.
Ч АЧ А К
ОШ “КОТРАЖА“
32235 Котража
тел. 032/856-113

Наставник разредне наставе

на одређено време до краја школске 2015/2016.
године

Наставник физике

за 30% радног времена, на одређено време до краја
школске 2015/2016. године

Наставник математике

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

Наставник француског језика

за 44% радног времена, на одређено време до краја
школске 2015/2016. године

Наставник музичке културе

за 25% радног времена, на одређено време до краја
школске 2015/2016. године

Наставник ликовне културе

за 25% радног времена, на одређено време до краја
школске 2015/2016. године

Стручни сарадник - психолог

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

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у погледу степена и
врсте образовања, предвиђено Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи; 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; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; извод из матичне књиге рођених
и извод из држављанства; лекарско уверење пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања, а кандидате упућује школа, уверење о неосуђиваности такође прибавља школа. Рок за
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пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови”. Пријаве слати на адресу: ОШ
”Котража”, 32235 Котража. Ближе информације о конкурсу
се могу добити на број телефона: 032/856-113.
ГЊИЛАНЕ
ОШ “ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
Ранилуг

Наставник физичког васпитања

са 10 часова недељне норме - 62,5% радног
времена, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за рад у седишту школе

Наставник музичке културе

са 11 часова недељне норме - 68,75% радног
времена, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за рад у седишту школе

УСЛОВИ: услови предвиђени чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15) и услови предвиђени Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Уз захтев потребно је доставити: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству (оверена копија), кандидат који
нема положен испит из педагогије и психологије или није
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, доставља доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Документацију доставити на адресу: ОШ ”Вељко Дугошевић”,
38267 Ранилуг. Ближа обавештења могу се добити у служби школе и путем телефона: 0280/75-046. Рок за пријем
пријава је 8 дана од дана објављивања.
ЈАГОДИНА
ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35273 Бунар
тел. 035/8271-215

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
59, члана 8 став 2 и члана 120 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 то: да има одговарајуће високо образовање за
наставника или стручног сарадника стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да
поседује дозволу за рад - лиценцу; да има обуку и положен испит за директора установе; да има пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
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стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на
период од четири године.
ОАТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - лиценци, доказ о држављанству (не старији од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, оригинал потврде о радном искуству, преглед кретања у служби са биографским подацима. Напомена: доказ о неосуђиваности прибавља школа, а лекарско
уверење доставља кандидат пре потписивања уговора о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узимане у разматрање. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за директора школе”. Ближа
обавештења могу се добити у школи и путем телефона:
035/8271-215.
ГИМНАЗИЈА

35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-549

Наставник хемије

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће стручно образовање у складу са чл.
8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно степен и врсту стручне спреме у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији;
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (овај доказ прибавља школа); да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран на конкурс, пре закључења уговора). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Са кандидатима пријављеним на
конкурс надлежна служба за запошљавање ће обавити
претходну проверу психифизичких способности. Пријаве
са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично код секретара школе, у затвореној коверти, на
наведену адресу. Лице за контакт: Ивана Николић.
КИКИНДА
ОШ “ВАСА СТАЈИЋ”

23315 Мокрин, Светог Саве 101
тел. 0230/62-048

Педагошки асистент

на одређено време за школску 2015/2016. годину

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује IV степен стручне
спреме, средње образовање (оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми); да има држављанство РС
(уверење о држављанству или оверена фотокопија уверења о држављанству); извод из матичне књиге рођених;
уверење о завршеној обуци за педагошког асистента, у
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складу са Правилником о програму обуке за педагошког
асистента (“Сл. гласник РС“ 11/2010); познавање ромског језика; лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима,
школа ће тражити од изабраног кандидата; 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 ће тражити школа
по службеној дужности. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања у “Пословима”. Пријаве слати у затвореном омоту, са назнаком: “За конкурс”, на
горенаведену адресу школе. Ближе информације могу се
добити на број телефона: 0230/62-048.
ОШ “ВАСА СТАЈИЋ”

23315 Мокрин, Светог Саве 101
тел. 0230/62-048

Андрагошки асистент

на одређено време, за школску 2015/2016. годину

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује IV степен стручне
спреме, средње образовање (оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми); да има држављанство РС
(уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству); извод из матичне књиге рођених;
да има положену обуку из “Интегралног програма обука за
остваривање функционалног основног образовања одраслих са појединачним модулима - Модул 3 - Обука андрагошког асистента за остваривање функционалног основног
образовања одраслих - обавезни модул и обука “Интегрални програм обуке за остваривање функционалног основног образовања одраслих поједаничани модул - Модул 1
Основне андрагошке вештине и изградња школског тима
за директоре, стручне сараднике, наставнике и андрагошке асистенте за остваривање ФООО - обавезни модул;
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима, школа ће тражити од изабраног кандидата; 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 ће тражити школа по службеној
дужности. Рок за подношење пријава на конкурс је 15
дана од дана објављивања у “Пословима”. Пријаве слати у
затвореном омоту, са назнаком: “За конкурс”, на горенаведену адресу школе. Ближе информације могу се добити на
број телефона: 0230/62-048.
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/22-423
e-mail: vsov@businter.net

Сарадник у настави за област медицинских
наука
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да је студент мастер академских
или специјалистичких студија на медицини, који је студије
првог степена завршио са просечном оценом најмање 8;
да поседује држављанство Републике Србије, здравствену
способност, да нису правноснажном пресудом осуђени за
кривично дело у складу са чл. 62 став 4 Закона о високом
образовању. Уз пријаву кандидат треба да достави: биоБесплатна публикација о запошљавању

графију, оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним академским студијама првог степена са просечном
оценом најмање 8, доказ да је кандидат уписан на мастер
академске или специјалистичке студије, извод из матичне књиге рођених, доказ о држављанству, лекарско уверење о здравственој способности (доставља изабрани кандидат), доказ у вези осуђиваности кандидата прибавиће
школа службеним путем. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком:
“За конкурс”.
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
24420 Кањижа, Николе Тесле 2

Наставник хармонике

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, настава се изводи на
мађарском језику

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 18/2013); 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; 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. 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, 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. 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 (мађарски језик). Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са потребном
документацијом доставити на горенаведену адресу школе.
ОШ “ЈОВАН ПОПОВИЋ”

23300 Кикинда, Краља Петра I 63
тел. 0230/400-390

Наставник информатике

на одређено време до повратка запосленог са
функције, са непуним радним временом (45%)

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка запосленог са
функције, са непуним радним временом (90%
норме)
04.11.2015. | Број 646 |

45

Наука и образовање

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарујуће образовање
у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15
- аутентично тумачење и 68/15) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, број 11/12 и 15/13); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да доставе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију
уверења 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.
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. Пријаве се подносе
на адресу: Основна школа „Јован Поповић”, Краља Петра I
63, 23300 Кикинда, са назнаком: „За конкурс”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Анри Динана бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)
тел. 028/498-298

Наставник у звање ванредног професора за
ужу научну област Неурологија
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: У звање наставника може бити изабрано лице
које има одговарајући стручни, академски, односно научни назив и способност за наставни рад. У звање ванредног професора може бити изабрано лице које има научни
назив доктора наука, више научних радова од значаја за
развој науке, објављених у међународним или водећим
домаћим часописима са рецензијама, оригинално стручно
остварење (пројекат, студију и сл.), односно руковођење и
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област
и више радова саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима. Ови услови утврђени су Законом о
високом образовању и Статутом Медицинског факултета
у Приштини. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.
OСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
38312 Прилужје
тел. 028/467-060

Директор

на мандатни период од 4 године

46

| Број 646 | 04.11.2015.

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, односно VII
степен стручне спреме; да кандидат испуњава услове за
наставника школе, школског педагога или школског психолога; да има положен испит за лиценцу за наставника, односно стручног сарадника; 5 година радног стажа
у области образовања и васпитања; да је држављанин
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није
правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против
достојанства личности и морала или кривично дело које је
законом предвиђено као сметња за обављање функције
директора; да има општу здравствену способност. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверен
препис - фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверен препис уверења о положеном стручном испиту (лиценцу), потврду о радном искуству са пословима и задацима
које је обављао, уверење да није осуђиван, односно да не
постоји забрана обављања послова директора школе. Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са доказима о испуњености услова
подноси се на горенаведену адресу.
К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

34000 Крагујевац, Кумановска 3
тел. 034/301-815

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо образовање за
наставника основне школе, педагога и психолога 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), у складу са Законом о
високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад; да има
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 (доказ не старији од 6
месеци, доставља 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 - доказ прибавља школа;
да има држављанство Републике Србије; завршену обуку
и положен испит за директора школе (изабрани директор
ће бити у обавези да у законском року положи испит за
директора након што министар просвете, науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт о полагању испита
за директора школе) и да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат за директора
школе је дужан да поднесе: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно лиценцу
за рад; потврду о радном искуству у области образовања
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и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених и биографију са кратким прегледом кретања у служби и прегледом програма
рада за време мандата. Доказе о испуњености улова достављати у оргиналу или у овереним фотокопијама, не старијим од 6 месеци. Рок за подношење пријаве је 15 дана
од дана објављивања конкурса путем поште на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Рок за доношење одлуке оизбору
директора школе је 30 дана од дана истека рока за подношење пријава по расписаном конкурсу. Додатне информације могу се добити од секретара школе, на број телефона:
034/301-815.
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну област Историја ликовних
уметности и архитектуре
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из уже
научне области за коју се бира, непостојање сметње из чл.
62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи и
посебни услови предвиђени чл. 64 и 65 Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08,
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15 и 68/15), Статутом
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-01/95
од 30.03.2015. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01 - 1336 од 30.04.2015. године www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.
rs (пречишћен текст, бр. I-01-13 од 10.01.2014. године) и
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава
на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и
у штампаној форми), оверене копије диплома свих нивоа
студија, оверена копија извода из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству (оригинал) и мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају
педагошко искуство у звању доцента у високошколској
установи). Фотокопије докумената морају бити оверене и
не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају
услове конкурса, неће се узимати у разматрање. Сва документација и оригинални радови достављају се Служби за
опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса.

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

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

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

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

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће уже научне области и други општи, педагошки
и посебни услови прописани Законом о високом образовању, Статутом и другим актима Економског факултета
у Крагујевцу и Статутом и другим актима Универзитета у
Крагујевцу.

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

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће уже научне области и други општи, педагошки
и посебни услови прописани Законом о високом образовању, Статутом и другим актима Економског факултета
у Крагујевцу и Статутом и другим актима Универзитета у
Крагујевцу.

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну област Финансије,
финансијске институције и осигурање наставни предмети Монетарне финансије и
Монетарни систем Европске уније
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће уже научне области и други општи, педагошки
и посебни услови прописани Законом о високом образовању, Статутом и другим актима Економског факултета
у Крагујевцу и Статутом и другим актима Универзитета у
Крагујевцу.

Наставник у звање доцента, за ужу научну
област Статистика и информатика наставни предмет Финансијска и актуарска
математика и за ужу научну област
Финансије, финансијске институције и
осигурање - наставни предмет Осигурање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће уже научне области и други општи, педагошки
и посебни услови прописани Законом о високом образовању, Статутом и другим актима Економског факултета
у Крагујевцу и Статутом и другим актима Универзитета у
Крагујевцу.

Избор (поновни избор) сарадника у
звање асистента, за ужу научну област
Рачуноводство, ревизија и пословне
финансије - наставни предмети Ревизија
финансијских извештаја и Рачуноводство
финансијских организација
на одређено време од 3 године
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УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће научне
области који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који је показао смисао
за наставни рад и други општи, педагошки и посебни услови прописани Законом, Статутом и другим актима Факултета.

Избор (поновни избор) сарадника у звање
асистента, за ужу научну област Финансије,
финансијске институције и осигурање
- наставни предмети Платни промет и
Електронски системи плаћања
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће научне
области који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који је показао смисао за наставни рад, и други општи, педагошки и посебни услови прописани Законом, Статутом и другим актима
Факултета.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају: доказе о
испуњавању услова конкурса и доказе о испуњености
општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених
чланом 62 став 3 Закона о високом образовању и чланом
125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Конкурс је
отворен 15 дана. Пријаве са документима, са назнаком “За
конкурс”, доставити на адресу: Економски факултет Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3.
К РА Љ Е В О
ОШ “ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

36344 Баљевац, Бошка Бухе 8
тел. 036/791-227

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања, са 66% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи.
Уз пријаву са биографијом доставити: оверену фотокопију
дипломе; уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); 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; лекарско уверење о физичкој, здравственој и психичкој способности за
рад у школи подноси се пре закључења уговора о раду.
Пријаве се подносе у року од 8 дана. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати.
КРУШЕВАЦ
ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
37223 Разбојна, Брус
тел/факс: 037/832-114, 832-272

Професор географије

са 5% радног времена (2 сата недељно), на одређено
време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета

Професор физичког васпитања и физичког
васпитања - изабрани спорт
са 60% радног времена, на одређено време до
повратка радника са функције директора школе
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УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за
радна места наставника; поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 8 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања и чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања и да
има одговарајуће образовање, у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи; да испуњава услове из чл. 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања
- за извођење наставе на српском језику (уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на
српском језику); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о
држављанству, оверен препис (фотокопију) дипломе о
стеченом образовању, доказ о испуњености услова из чл. 8
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(посебна потврда да је у току студија положио испите из
педагогије и психологије, односно да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова или уверење о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу). Доказ о испуњености услова из чл. 120
став 1 тачка 5 о основама система образовања и васпитања - за извођење наставе на српском језику: 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. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа. Докази о испуњености
услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву, а из тачке 2
пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља
установа. Пријаве слати на адресу школе.
ЛЕСКОВАЦ
ПУ “МЛАДОСТ”
16215 Црна Трава

Васпитач

на одређено време преко 60 дана, до повратка
запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије; специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да има радно искуство од једне године
у струци. Уз пријаву кандидати треба да доставе: уверење
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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о стеченом образовању - оригинал или оверену фотокопију дипломе; дозволу за рад - лиценцу; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење
надлежног суда да се против кандидата не води истрага
нити кривични поступак. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији ”Послови”, на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати.
ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”
16211 Губеревац
тел. 016/3488-442

Наставник српског језика

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

Наставник биологије

са 70% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
VII/1 степен стручне спреме, да има одговарајуће образовање утврђено Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и
15/2013), образовање из члана 8 ст. 4 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету, доказ из члана 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве на конкурс, са потребном
документацијом о испуњености услова, доставити лично
или на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата биће
донета у року од 8 дана од дана истека рока за подношење
пријаве. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, на број телефона: 016/3488-442.
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
16253 Брестовац

Оглас објављен 30.10.2013. у листу „Послови“
поништава се за радно место: наставник информатике и рачунарства са 20% радног времена, за
рад у централној школи у Брестовцу - 1 извршилац,
због престанка потребе за новим извршиоцем на
овом радном месту (попуњено технолошким вишком и једно одељење мање у предметној настави).
У осталом делу конкурс је непромењен.

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

НИШ
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

18210 Житковац, Ратка Јовића 10
тел. 018/887-055

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запосленог са
боловања

Наставник географије

са 50% радног времена, на одређено време до
истека мандата директору школе

Наставник ТИО

са 50% радног времена, на одређено време до
31.08.2016. године, ради замене помоћника
директора

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (уверење
доставља само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа по службеној дужности); држављанство
Републике Србије; 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 уз пријаву
треба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, као и доказ о одговарајућој врсти и степену
стручне спреме; уверење о држављанству РС (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; потврду
високошколске установе о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ. Проверу психофизичких способности
кандидата који испуњавају све услове конкурса, а који су
се благовремено и са потпуном документацијом пријавили
на конкурс и који уђу у ужи избор, извршиће Национална
служба за запошљавање у Нишу, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.
ОШ “ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ”
18360 Сврљиг, Радетова 25
тел. 018/821-002

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запосленог са
функције помоћника директора, односно до
31.08.2016. године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 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.
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године; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (доказ издаје надлежна високошколска установа); образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013): 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;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној
дужности); држављанство Републике Србије. Уз пријаву
доставити: кратку биографију (CV); оверену фотокопију
дипломе о одговарајућем образовању, односно уверење
уколико диплома није издата; уверење о држављанству
РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (за удате); доказ да
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или потврду факултета о
положеним испитима из педагогије и психологије у току
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.
ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА
“СТЕВАН СРЕМАЦ”

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник немачког језика

за 18 часова недељне наставне норме, на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за
немачки језик и књижевност; професор немачког језика
и књижевности и италијанског језика; мастер филолог
(студијски програм или главни предмет, односно профил
Немачки језик и књижевност); мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Немачки језик и књижевност).

Благајник - административни радник

са 86% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, са познавањем дактилографије и рада на рачунару.
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом
о раду, кандидат за наставника треба да има стечено
одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања:
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на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању - 44/10, 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 у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији; да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије. Уз пријаву са биографијом треба поднети доказ о
одговарајућем степену стручне спреме, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа по службеној
дужности. Осим тога, вршиће се и претходна провера психофизичких способности кандидата за наставника од стране Националне службе за запошљавање у Нишу, о чему ће
кандидати бити благовремено обавештени. Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Физичка географија

на Департману за географију, на одређено време од
60 месеци

УСЛОВИ: доктор географских наука. Кандидат уз пријаву
треба да достави: 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). Рок за пријаву на конкурс: 15 дана.
НОВИ ПА ЗАР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/321-048

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: да има високо образовање
у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника Техничке школе
и подручје рада, за педагога и психолога, да има дозволу за рад (лиценцу), завршену обуку и положен испит за
директора установе, најмање пет година радног стажа у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; да није осуђиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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вано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, као и за кривична дела насиље у породици. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да поднесу: доказ о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству или извод из матичне књиге рођених),
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о знању језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад у школи (у колико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику),
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду
о радном стажу у области образовања и васпитања, радну
биографију, оквирни план рада за време мандата, доказ о
поседовању организационих способности (факултативно).
Ближе информације о конкурсу се могу добити код секретара школе или путем телефона: 020/321-048.
ОШ ”СТЕФАН НЕМАЊА”

36300 Нови Пазар, 37. санџачке дивизије бб
тел. 020/334-030

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са
неплаћеног одсуства

Професор енглеског језика

са 20% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског боловања

Професор музичке културе

са 90% радног времена, на одређено време ради
замене раднице која се налази на месту помоћника
директора, до краја школске 2015/2016. године

Финансијско - рачуноводствени радник
на одређено време ради замене радника који се
налази на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
потребно је да кандидат поседује одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015) и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
број 11/2012), као и да испуњава услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015). Уз захтев потребно је доставити: доказ
о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на одговарајућој високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, уверење о
држављанству. Рок за пријављивање на конкурс је осам
дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на
адресу: ОШ ”Стефан Немања”, 37. санџачке дивизије бб,
36300 Нови Пазар.

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

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
да имају VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
55/2013) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013); да имају
образовање из психолошких дисциплина стечено у току
студија или након дипломирања; да су држављани Републике Србије; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 тачка
1 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Уз пријаву кандидати треба да доставе:
оверен препис дипломе о стручној спреми, доказ да имају
образовање из психолошких и педагошко-методичких дисциплина стечено у току студија или након дипломирања,
уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге
рођених. Информације о конкурсу могу се добити у школи
лично или на број телефона: 020/316-360.
НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈАН АМОС КОМЕНСКИ”

21472 Кулпин, Маршала Тита 76
тел. 021/2286-013
e-mail: jakkulpin@neobee.net

Наставник немачког језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, односно одсуства ради неге
детета, са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 Закона основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије; доказ о
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
(словачки језик); извод из матичне књиге рођених. Докази о испуњености услова из тачака 1, 4, 5 подносе се уз
пријаву на конкурс (оверене фотокопије), а из тачке 2 пре
закључења уговора о раду, док доказ из тачке 3 прибавља
школа. Пријаве у року од 8 дана од дана објављивања
послати на адресу школе.
СРЕДЊА ШКОЛА
“ЛУКИЈАН МУШИЦКИ”

21235 Темерин, Народног фронта 80

Наставник енглеског језика

на одређено време, за 18 часова недељне наставе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло04.11.2015. | Број 646 |
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ве: да имају одговарајуће образовање, 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).

Наставник мађарског језика

на одређено време, за 18 часова недељне наставе

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за
мађарски језик и књижевност; мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Мађарски језик и књижевност); мастер
професор - мађарски језик и књижевност; мастер филолог
(студијски програм или главни предмет, односно профил
Мађарски језик и књижевност).

Наставник права

на мађарском наставном језику, на одређено време,
за 5 часова недељне наставе

УСЛОВИ: дипломирани правник, мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије у области
правних наука.

Наставник математике

на мађарском наставном језику, на одређено време,
за 18 часова недељне наставе

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и
примене; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани математичар - примењена математика;
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани математичар информатичар; професор хемије - математике; професор
географије - математике; професор физике - математике;
професор биологије - математике; дипломирани професор
математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; професор математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; професор информатике
- математике; дипломирани информатичар; дипломирани
математичар за рачунарство и информатику; дипломирани
математичар - професор математике; дипломирани математичар - математика финансија; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар за математику
економије; професор математике и рачунарства; мастер
математичар; мастер професор математике. Лице из алинеје девет (професор физике - математике), које је стекло
академско звање мастер, мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Математика и Примењена математика (са положеним
испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије).
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 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, да имају држављанство Републике Србије, да имају
доказ о знању мађарског језика. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о поседовању
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држављанства Републике Србије, доказ да је средње,
више или високо образовање стекао на мађарском језику или је положио испит из мађарског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на
тел. 021/843-272.
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Сарадник у настави за ужу област
Основне научне дисциплине у спорту и
физичком васпитању (на групи предмета
Антропомоторика)
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија, завршене студије првог степена са укупном
просечном оценом најмање 8. Кандидат треба да испуњава услове који су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статутом Факултета
спорта и физичког васпитања. Уз пријаву кандидати треба да приложе: краћу биографију, доказе о испуњености
услова из конкурса (оверену копију дипломе о завршеном
Факултету спорта и физичког васпитања, потврду о уписаним мастер или специјалистичким студијама) и доказ о
неосуђиваности. Пријаве са документацијом подносе се
општој служби Факултета спорта и физичког васпитања у
Новом Саду, Ловћенска 16. Рок за пријављивање је 8 дана.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Контакт телефон: 021/450-188, локал 124.
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2068

Наставник у звање ванредног професора
или редовног професора за ужу област
Организација и технологија транспорта
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, саобраћајне струке,
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу област Поштански
саобраћај и комуникације
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, саобраћајне струке,
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу област Наука о
материјалима и инжењерски материјали
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке,
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Наставник у звање доцента за ужу област
Мехатроника, роботика и аутоматизација и
интегрисани системи

Сарадник у звање асистента за ужу област
Мехатроника, роботика и аутоматизација и
интегрисани ситеми

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, мехатроничке
струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом
образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду,
односно Факултета техничких наука.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мехатроничке
струке, услови прописани чланом 72 Закона о високом
образовању и општим актима Факултета техничких наука

на одређено време од 5 година

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

са 5% радног времена, на одређено време од 5
година

Сарадник у звање асистента за ужу област
Технологија ливења и термичке обраде
и инжењерство површина, микро и нано
технологије и технологија пластике

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, услови прописани чланом 64 Закона
о високом образовању и општим актима Универзитета у
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке,
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област
Аутоматика и управљање системима Геоинформатика

Сарадник у звање асистента за ужу област
Производни системи, организација и
менаџмент

Наставник у звање доцента за ужу област
Електроенергетика

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електро струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању
и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно
Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област
Поштански саобраћај и комуникације
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, саобраћајне струке,
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електро струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању
и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно
Факултета техничких наука.

Наставник у звање предавача за ужу
област Енергетска електроника, машине и
погони
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, електро струке,
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, физичке струке,
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких наука
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 3 године

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, менаџерске струке,
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу
област Метрологија, квалитет, прибори и
еколошко-инжењерски аспекти
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке инжењерства заштите животне средине, услови прописани чланом
72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област
Историја, наслеђе и заштита
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, архитектонске
струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом
образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду,
односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу
област Примењене рачунарске науке и
информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електро струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању
и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно
Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област
Архитектонско-урбанистичко планирање,
пројектовање и теорија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, архитектонске
струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом
образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду,
односно Факултета техничких наука.
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Сарадник у звање асистента за ужу област
Аутоматика и управљање системима
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро струке,
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких наука.

Сарадник у звање сарадника у настави за
ужу област Примењене рачунарске науке и
информатика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро струке,
услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у
радни однос (навести звање, прецизан назив уже области
и датум објављивања конкурса) и доказе о испуњености
услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипломи, оригинални доказ о
држављанству (не старији од 6 месеци), оригинални извод
из матичне књиге рођених, уверење из суда да против
кандидата није донето решење о спровођењу истраге,
није подигнута оптужница или поднет оптужни предлог за
кривична дела за које се гоњење предузима по службеној дужности (свим дипломама стеченим у иностранству
потребно је приложити и доказ о нострификацији), списак
објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве
слати на горенаведену адресу, за свако радно место посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне
пријаве. Конкурс за наставнике ће бити отворен 15 дана од
дана објављивања, а за сараднике 7 дана.
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

21237 Госпођинци, Бранка Радичевића 56
тел. 021/837-274

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чланом 8 став 2, чланом
59 и чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Дужност директора школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из члана 8 став 2
Закона, за наставника основне школе, стручног сарадника
педагога и психолога, и то: на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење
и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године, по пропису који је уређивао високо образовање до 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. Сходно члану 59 Закона, дужност директора школе може да обавља
лице које има: дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен
испит за директора установе и најмање пет година рада у
установи на пословима образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Сходно члану 120 Закона, у радни
однос у установи може да буде примљено лице под усло-
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вима прописаним законом и ако: има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; није осуђивано правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
има држављанство Републике Србије. Доказ о поседовању
одговарајућег образовања и да кандидат има држављанство Републике Србије, подносе се уз пријаву на конкурс.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за наведена кривична дела и дискриминаторно
понашање, установа ће прибавити по службеној дужности. Лице мора да има и доказ о знању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис или оверену копију дипломе о стеченом
образовању; оверен препис или оверену копију уверења о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
доказ о држављанству Републике Србије - оригинал или
оверену копију (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених - оригинал или оверену копију (не старије
од 6 месеци); потврду о радном искуству; кратак преглед
кретања у служби са биографским подацима; доказе о
својим стручним и организационим способностима (необавезно). Доказ о положеном испиту за директора школе
не прилаже се, јер министар још није прописао програм
обуке, начин и поступак полагања испита за директора
установе. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања. Пријаве са документацијом достављају
се на адресу: Основна школа „Жарко Зрењанин“, Бранка
Радичевића 56, 21237 Госпођинци, са назнаком: „Конкурс
за избор директора школе“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Додатне информације могу се добити од секретара школе и путем телефона:
021/837-274.
ШОМО “СТЕВАН ХРИСТИЋ”

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

Настава флауте

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

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године по програму за флауту
или дипломирани музичар – флаутиста, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима, поседовање држављанства
Републике Србије, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има радни стаж у струци за радно место које се
тражи конкурсом од најмање 5 година. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
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разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: доказ о држављанству Републике Србије, оверен
препис или оверену фотокопију уверења или дипломе за
дипломираног музичара флаутисту или мастер музички
уметник - професионални статус флаутиста, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, уколико је исти положио и доказ о радном
стажу. Пријаве се достављају на адресу школе: Академика Милана Курепе 10, Бачка Паланка. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 021/752-287.

Настава тамбуре

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

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању почев од 10.09.2005. године и по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, а
у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи, поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима, поседовање држављанства Републике Србије, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;
да има радни стаж у струци за радно место које се тражи
конкурсом од најмање 5 година. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
доказ о држављанству Републике Србије, оверен препис
или оверену фотокопију уверења или дипломе у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи за наставника тамбуре, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту уколико је исти положио и доказ о радном стажу. Пријаве се достављају на адресу школе: Академика Милана Курепе 10, Бачка Паланка. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
путем телефона: 021/752-287.

Настава клавира

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

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања на студијама другог степена (мастер академске студије,специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању почев од 10.09.2005. године по програму за
клавир или дипломирани музичар - пијаниста по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године,
поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима, поседовање држављанства
Републике Србије, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, да има радни стаж у струци за радно место које се
тражи конкурсом од најмање 5 година. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурБесплатна публикација о запошљавању

са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: доказ о држављанству Републике Србије, оверен
препис или оверену фотокопију уверења или дипломе за
дипломираног музичара пијанисту или мастер музички
уметник - професионални статус клавириста, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту уколико је исти положио и доказ о радном
стажу. Пријаве се достављају на адресу школе: Академика Милана Курепе 10, Бачка Паланка. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 021/752-287.

Настава виолине

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

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању почев од 10.09.2005. године по програму за виолину или дипломирани музичар - виолиниста по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године,
поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима, поседовање држављанства
Републике Србије, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да зна језик на коме се остварује образовно - васпитни рад, да има радни стаж у струци за радно место које
се тражи конкурсом од најмање 5 година. 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, оверен препис или оверену фотокопију уверења или дипломе за дипломираног
музичара виолинисту или мастер музички уметник - професионални статус виолиниста, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
уколико је исти положио и доказ о радном стажу. Пријаве
се достављају на адресу школе: Академика Милана Курепе
10, Бачка Паланка. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и путем телефона: 021/752287.
ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„3. ОКТОБАР“

26361 Локве, Лењинова 95

Наставник разредне наставе

ради замене запослене одсутне преко 60 дана

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада у разредној настави може да изводи: 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. Настава се изводи на румунском језику, сходно томе обавезно је знање
румунског језика. Поред општих услова кандидат треба
да испуњава услове утврђене Законом о основном обра04.11.2015. | Број 646 |
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зовању и васпитању и Законом о основама система образовања и васпитања. Потребно је да кандидат испуњава
услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана. Уз
пријаву кандидати су дужни да доставе краћу биографију
и доказе о испуњености услова, у оригиналу или препису
или оверене фотокопије: диплому о стеченом образовању
(оверена фотокопија или препис дипломе), ако је кандидат положио стручни испит или испит за лиценцу уверења
о истом; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ да није
осуђиван према чл. 120 став 1 тачка 1 Закона о основама
система образовања и васпитања прибавља школа. Настава се изводи на румунском језику, сходно томе обавезно
је знање румунског језика, односно потребно је доставити
доказ о знању румунског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у установи. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана. Неблаговремене или непотпуне пријаве
се неће узимати у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана од дана истека
рока за подношење пријава. Пријаве на конкурс доставити
у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс”. Ближе
информације се могу добити код секретара школе, на број:
013/646-155.
ОШ “СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”

26000 Панчево, Браће Јовановића 75
тел. 013/319-166
e-mail:osstevica@mts.rs

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник физичког васпитања

са 10% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције директора школе

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 став 2 и 4 и чл. 120 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013 и 68/2015) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС- Просветни гласник”, бр.
11/2012 и 15/2013): да кандидат има одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године; високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 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 (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
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из чл. 8 став 4 Закона); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом
приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија), фотокопију личне карте, оверену фотокопију
додатка дипломи или оверену фотокопију индекса или
потврду високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. У
поступку одлучивања о избору по конкурсу директор врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу
психофизичких способности, у року од осам дана од дана
истека рока за подношење пријава. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима обавиће
Национална служба за послове запошљавања. Фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у обзир. Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу:
ОШ “Стевица Јовановић” Панчево, Браће Јовановића 75, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА “23. МАЈ”

26000 Панчево, Браће Јовановића 89

Оглас објављен у публикацији „Послови“
21.10.2015. године, број 644, мења се за радно
место: наставник групе стручних предмета графичке струке, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, и исправно треба да гласи: наставник групе стручних предмета графичке
струке, за 46% радног времена, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана.
Остали делови конкурса остају непромењени.
ТЕХНИЧКА ШКОЛА “23. МАЈ”

26000 Панчево, Браће Јовановић 89

Наставник групе стручних предмета
хемијско-технолошке струке

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),
кандидат треба да испуњава и посебне услове у погледу
стручне спреме за радна места предвиђена Правилником
о врсти стручне спреме наставника, помоћних наставника
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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и стручних сарадника у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“ бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005,
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/11, 9/2013,
6/2014, 5/215, др. правилници, 8/2015 др. правилник) и
Правилником о систематизацији радних места у Техничкој
школи “23. мај“ Панчево - дипломирани инжењер технологије. 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: одговарајуће образовање, психичку,
физичку и здравствену способност за рад са 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. Наведени услови доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова 1 и 4 подносе се уз пријаву
на конкурс, доказ из тачке 2 пре закључивања уговора о
раду, док доказ 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 предивиђеном чланом
130 Закона о основама система образовања и васпитања.
Пријаву поднети у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”, лично у секретаријату школе
(8-15 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:
013/318-977. Неблаговремене и неуредне пријаве неће се
узимати у разматрање.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈА РАДОСТ”

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

Васпитач

на одређено време до 30.06.2016. године
3 извршиоца

Васпитач

на одређено време до 31.08.2016. године
2 извршиоца

да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; радно искуство једна година.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до повратка одсутног радника

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до 30.06.2016. године
2 извршиоца

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до 31.08.2016. године
4 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска сестра - васпитач, средње образовање; држављанство Републике Србије; психичка физичка
и здравствена способност за рад са децом; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; радно искуство једна година.

Медицинска сестра васпитач - приправник
на одређено време годину дана

УСЛОВИ: медицинска сестра - васпитач, средње образовање; држављанство Републике Србије; психичка физичка
и здравствена способност за рад са децом; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

Спремачица

на одређено време до 30.06.2016. године
2 извршиоца

Спремачица

на одређено време до 31.08.2016. године
5 извршилаца

Спремачица

на одређено време до повратка одсутног радника
2 извршиоца

Физички радник

на одређено време до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: завршена основна школа (НК радник); држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања.

Васпитач

Радник техничког и инвестиционог
одржавања - водоинсталатер

УСЛОВИ: васпитач - одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне или основне академске студије) у трајању од три године или на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије); држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом;

УСЛОВИ: завршена средња школа, КВК или КВ - радник
водоинсталатерске струке; држављанство Републике
Србије; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом; 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 возачке дозволе Б категорије; једна година
радног искуства.

на одређено време до повратка одсутног радника

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време до 31.08.2016. године
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Референт уплата - аналитичар

на одређено време до 31.08.2016. године

Књиговођа основних средстава

на одређено време до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: средње образовање - економског смера;
држављанство Републике Србије; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; радно искуство једна година;
познавање рада на рачунару.

Стручни сарадник за финансијско рачуноводствене послове
на одређено време до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: висока стручна спрема економског смера - VII
степен стручне спреме, односно II степен академских или
струковних студија; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом;
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; једна година
радног искуства.

Кувар

на одређено време до 31.08.2016. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: кувар може бити КВ радник, смер кувар, који
испуњава законом прописане услове; држављанство
Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; једна година радног искуства.

Помоћни кулинарски радник

на одређено време до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: помоћни кулинарски радник може бити лице са
КВ или средњом стручном спремом, које испуњава законом
прописане услове; држављанство Републике Србије; психичка физичка и здравствена способност за рад са децом;
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања.

Стручни сарадник - педагог

на одређено време до 31.08.2016. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: послове стручног сарадника - педагога може
обављати лице са високом стручном спремом, група
за педагогију, које испуњава законом прописане услове; држављанство Републике Србије; психичка физичка
и здравствена способност за рад са децом; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; једна година радног искуства.

Стручни сарадник - педагог за физичку
културу
на одређено време до 31.08.2016. године
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УСЛОВИ: послове стручног сарадника педагога за физичку
културу може обављати лице са високом стручном спремом, смер физичко васпитање и образовање, које испуњава законом прописане услове; држављанство Републике
Србије; психичка физичка и здравствена способност за
рад са децом; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
једна година радног искуства.

Нутрициониста - дијететичар

на одређено време до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: послове нутриционисте - дијететичара може
обављати лице са вишом стручном спремом, смер нутрициониста - дијететичар, које испуњава законом прописане
услове; држављанство Републике Србије; психичка физичка и здравствена способност за рад са децом; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; једна година радног искуства.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Пријава се подноси лично или поштом на
адресу: Предшколска установа “Дечја радост”, Жарка
Зрењанина 25, Панчево. Уз пријаву се подноси: CV - краћа
животна и радна биографија, диплома - сведочанство, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
потврда о радном искуству (осим за радна места под 7, 8,
9, 10, 11 и 17). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Кандидати ће бити писмено
обавештени о избору. Сва обавештења могу се добити у
управи установе, Жарка Зрењанина 25, Панчево или путем
телефона: 013/345-955, 354-292.
Напомена: Кандидати уз пријаву не прилажу доказ о
испуњавању здравственог услова, с тим што се обавезују
да овај доказ прибаве након коначности одлуке о избору.
Доказ о некажњавању прибавља установа. Уколико кандидат подноси копију или препис документ мора бити оверен.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”
26000 Панчево, Максима Горког 7
тел/факс: 013/2352-615
e-mail: etsntesla@gmail.com

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

Наставник групе предмета електротехника
са 56% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чл. 8 3акона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
Републике Србије“ бр. 11/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15),
Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама („Сл. гласник - Просветни гласник“ бр. 8/2015), Правилником о степену и врсти
образовања наставника стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада електроНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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техника („Сл. гласник - Просветни гласник“ бр. 8/2015),
Правилником о врсти образовања наставника у стручним
школама које остварују наставни план и програм огледа
за образовни профил: администратор рачунарских мрежа („Сл. гласник - Просветни гласник“ бр 17/06 и 23/07),
Правилником о врсти образовања наставника у стручним
школама које остварују наставни план и програм огледа
за образовни профил: електротехничар мултимедија („Сл.
гласник - Просвтни гласник“ бр 09/07 и 17/07), Правилником о врсти образовања наставника у стручним школама
које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил: електротехничар телекомуникација („Сл.
гласник- Просветни гласник“ бр 09/07 и 17/07), Правилником о степену и врсти образовања наставника у стручним
школама које остварују наставни план и програм огледа за
образовни профил: електротехничар информационих технологија („Сл. гласник - Просветни гласник“ бр 9/2014). Уз
пријаву потребно је приложити: краћу биографију са кретањем у служби, оверену фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању, оверену фотокопију додатка дипломи или оверену фотокопију индекса или потврду високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких педагошких и методичких дисциплина од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским
системом преноса бодова, доказ о адреси на којој станује
кандидат (као доказ овог услова кандидат може доставити било који документ издат од надлежног органа), доказ
о знању српског језика (ако кандидат прилаже диплому о
завршеном школовању на српском језику не треба да доставља додатне доказе за овај услов). Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду дужан је да достави уверење о здравственој способности за рад са децом и
ученицима. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени
на проверу психофизичких способности. Право учешћа на
конкурсу нема кандидат који је осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, о
чему ће школа прибавити доказ. Рок за пријаву на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Пријаву са неопходном документацијом слати
на адресу: Панчево, Максима Горког 7. Информације на
телефон: 013/2352-615.

зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 и 68/15 - аут. тумачење), да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

са 70% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана

12221 Мајиловац, Вука Караџића бб

Педагог

на одређено време до повратка одсутног запосленог
са боловања дужег од 60 дана, са 50% радног
времена

УСЛОВИ: За наведено радно место кандидат треба да
испуњава услове према чл. 8, 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15 - аут. тумачење), према одредбама Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013)
и остале опште услове предвиђене Законом о раду. Кандидат треба да има: одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да је држављанин Републике Србије, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обраБесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе следећа
документа: краћу биографију, доказ да има одговарајуће
образовање - прописану врсту и степен стручне спреме
(оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, не старија од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци), уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Уверење о неосуђиваности за кривична дела из чл.
120 став 1 тачка 3 прибавља установа у складу са чланом 120 став 4 Закона о основама система образовања и
васпитања. Лекарско уверење подноси се непосредно пре
закључења уговора о раду, у складу са чланом 120 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за
рад на наведеним пословима поднети школи, на адресу:
Основна школа „Вук Караџић”, 12221 Мајиловац, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурсна документација се не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања.
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛОШ САВИЋ”
12000 Лучица, 15. октобар бб

Оглас објављен 14.10.2015. године поништава се
за радно место: наставник математике, на одређено време до избора по конкурсу, а најдуже до
30.06.2016. године.
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

12000 Пожаревац, Моравска 2
тел. 012/223-375

Наставник биологије

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 72/09, 52/2011, 55/13, 35/15 и 68/15), 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
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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 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 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, 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 стеченом на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, издат од стране
одговарајуће високошколске установе, односно уверење
или други одговарајући документ о положеном испиту из
педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за
лиценцу. 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 адресу: Основна школа „Вук Караџић”, Моравска 2, 12000 Пожаревац. Ближе
информације могу се добити на број: 012/223-375.
ОСНОВНА ШКОЛА
“МИША ЖИВАНОВИЋ”

12253 Средњево, Маршала Тита 12
тел. 012/667-056, 667-113

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и врсту стручне спреме прописану
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву кандидати подносе следећа документа: доказ о стеченој стручној
спреми (прописану врсту и степен стручне спреме), уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. Сва документа се прилажу у оригиналу
или у овереној копији. Овера истих не може бити старија
од 6 месеци. Лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора о раду, психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, док извод из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
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непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни
копије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа. Пријаву са траженом документацијом послати на
адресу школе: ОШ ,,Миша Живановић“, 12253 Средњево,
Маршала Тита 12.
ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ ”СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36310 Сјеница, Јаворска 1
тел. 020/741-037

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
2 извршиоца у матичној школи и 1 извршилац у и ИО
Тријебине

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05,
61/05, 54/09, и 32/13 и 75/2014), кандидати треба да
испуњавају и услове утврђене Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 72/09,
52/11 и 55/13 и даље: Закон), односно 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 и став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; да испуњавају услов
из члана 8 став 2 Закона - да поседују одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
које уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; члан 8 став 4
Закона предвиђа да кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова,
односно у складу са чланом 121 став 10 Закона - наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит за лиценцу, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона.
Кандидати за радна места треба да испуњавају 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). Кандидат је дужан да достави: пријаву са основним биографским подацима, радну
биографију (осим за лица која први пут заснивају радни
однос) и следеће доказе (у оригиналу или оверене копије,
не старије од 6 месеци): диплому или уверење о стеченом
образовању; у складу са чланом 8 став 4 Закона - уверење,
додатак дипломи, потврду или други одговарајући документ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској
установи у току студија или након диполомирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, издато од стране
одговарајуће високошколске установе, односно у складу
са чланом 121 став 10 Закона потврду или други одговаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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рајући доказ (документ) о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, о положеном испиту за лиценцу; извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказе
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о испуњености
услова из члана 120 став 1 тачка 2 Закона, да кандидат
има психичку, физичку и зравствену способност за рад са
децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван за кривича дела
и да није утврђено дискриминаторно понашање из члана
120 став 1 тачке 3 Закона - прибавља школа. Директор
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење
пијава. Психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака. Уколико је већ
извршена психолошка процена способности кандидата (у
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на конкурс), назначити у пријави када и где је завршена процена.
Директор доноси одлуке о изабраном наставнику у року од
8 дана од дана објављивања резултата психолошке процене способности, за рад са децом и ученицима. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО”

18400 Прокупље, Ратка Павловића 150
тел. 027/324-168

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: диплому о стеченом одговарајућем образовању - IV степен стручне спреме, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, сертификат издат од стране Министарства
просвете о завршеној уводној обуци за педагошког асистента, доказ о познавању ромског језика. Сва документа се
прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ”
11411 Ратари
тел. 026/392-100

Наставник физике

за 6 часова редовне наставе, на одређено време,
најдуже до повратка запосленог са функције
вршиоца дужности директора школе

УСЛОВИ: Кандидат би требало да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци. Докази о испуњености услова под редним бројевима 1 и 4 подносе се уз пријаву на
Бесплатна публикација о запошљавању

конкурс, а доказ о испуњености услова под редним бројем
2 пре закључења уговора о раду, док установа прибавља
доказ о условима под редним бројем 3. Пријаве слати на
адресу: Основна школа ,,Лазар Станојевић” Ратари, 11411.
Телефон за додатне информације: 026/392-100. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Документа неће бити враћена кандидатима. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања
у листу ,,Послови”.
ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛИЈА РАКИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Церовац
тел. 026/383-053

Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене запослене на
одсуству са рада ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник - Просветни гл.“ бр. 11/2012
и 15/2013) и члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/2011 и 55/2013); 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 образовно-васпитни рад (српски). Уз пријаву на оглас кандидати прилажу: краћу биографију, адресу и број телефона,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, лекарско уверење пре закључивања уговора о раду. Наведена документа не смеју бити старија од
6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене
од надлежног органа - да су верне оригиналу. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа. У поступку одлучивања
о избору наставника, у филијали Националне службе за
запошљавање у Смедереву биће извршена провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима,
за све кандидате који испуњавају услове конкурса. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији “Послови”. Приложена конкурсна документација се по завршетку конкурса кандидатима не враћа.
Пријаве на конкурс се могу слати поштом на адресу школе
или лично предати у секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник физике

за 12 сати недељно (30% радног времена), на
одређено време до повратка запосленог са функције
в.д. директора

УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013) и члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013); 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
04.11.2015. | Број 646 |

61

Наука и образовање

остварује образовно-васпитни рад (српски). Уз пријаву на
оглас кандидати прилажу: краћу биографију, адресу и број
телефона, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС, оверен препис - фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, лекарско уверење пре закључивања уговора о раду. Наведена документа не смеју бити
старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају
бити оверене од надлежног органа - да су верне оригиналу. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. У поступку
одлучивања о избору наставника, у филијали Националне
службе за запошљавање у Смедереву биће извршена провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима, за све кандидате који испуњавају услове конкурса.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови”. Приложена конкурсна
документација се по завршетку конкурса кандидатима не
враћа. Пријаве на конкурс се могу слати поштом на адресу
школе или лично предати у секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ”
11431 Колари
тел. 026/4711-054

Оглас објављен 21.10.2015. године у публикацији
„Послови“ поништава се у целости.
СОМБОР
СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Апатински пут 90

Наставник енглеског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, са 50% норме, за наставу на српском
наставном језику

Наставник немачког језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, са 66,66% норме, за наставу на
српском наставном језику

Наставник куварства

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, за наставу на српском наставном
језику

УСЛОВИ: Потребна школска спрема за наведене предмете одређена је у Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник
РС- Просветни гласник”, бр. 8/2015) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
трговина, угоститељство и туризам (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015 и 19/2015). У радни
однос може да буде примљено лице под условима прописаним Законом и ако има: одговарајуће образовање (чл.
8 и чл. 121 ст. 9 и 10 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11,
55/13 и 68/15); држављанство Републике Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; није осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
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основама система образовања и васпитања; зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз
потписану пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе;
уверење или потврду установе 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 уверење о положеним испитима из педијатрије и психологије или доказ о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу; уверење о држављанству - оригинал
или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; биографију - CV;
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (као доказ о знању језика се признаје стечено
средње, више или високо образовање на језику на коме
се остварује образовно-васпитни рад или положен испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе). Уверење да кандидати нису осуђивани прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење
подноси изабрани кандидат, пре потписивања уговора о
раду. Проверу психофизичких спосбности врши надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”.
Конкурс остаје отворен 8 дана од објављивања у публикацији „Послови“.
ОСНОВНА ШКОЛА
”АВРАМ МРАЗОВИЋ”

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

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 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 високо образовање из
чл. 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 које
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису које је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплона, стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1; 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, стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; уверење суда да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
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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); 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Рок за пријаву је 8 дана од објављивања у публикацији
„Послови“.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
Никинци, Трг Бранка Радичевића 1
тел/факс: 022/443-110
e-mail: skolanik@gmail.com

Наставник енглеског језика у првом
циклусу

са 40% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана (до
повратка запосленог именованог на функцију)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012
и 15/2013): да поседује одговарајуће високо образовање
из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15
- аутентично тумачење и 68/13), стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године, за наставника основне
школе, педагога или психолога.
ОСТАЛО: Кандидат мора да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима,
држављанство Републике Србије, да није осуђиван у складу са одредом чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад, да приложи биографију
са кратким прегледом кретања у служби, диплому о стеченом одговарајућем високом образовању (оверена копија),
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци). Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела прописана законом прибавља
школа. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Рок за достављање пријава
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс достављају се путем поште или лично, на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, Трг Бранка Радичевића 1, 22422 Никинци.
Ближа обавештења могу се добити од секретара школе, на
број телефона: 022/443-110. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати.
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ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
22400 Рума, Главна 270
тел. 022/471-863

Андрагошки асистент

на одређено време, најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: Послове андрагошког асистента може да обавља
наставник, стручни сарадник и лице које испуњава услове за пријем у радни однос утврђене Законом о основама
система образовања и васпитања и има најмање средње
образовање. Кандидат треба да испуњава услове за пријем
у радни однос из члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања (”Сл. гласник РС”, број 72/2009,
52/2011, 55/2013 и 68/2015), да поседује уверење о савладаном програму обуке за оспособљавање андрагошког
асистента за рад са одраслима - Интегрални програм обуке
за остваривање програма функционалног основног образовања одраслих, а према одредбама Правилника о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и
степена и врсте образовања наставника и андрагошких
асистената за остваривање наставног плана и програма
основног образовања одраслих („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 13/2013 и 18/2013), да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.

Педагошки асистент

на одређено време, најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен одговарајући
ниво обуке (најмање уводна обука) за педагошког асистента, према Правилнику о програму обуке за педагошког
асистента (”Сл. гласник РС”, број 11/2010); да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; да је држављанин Републике Србије; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (”Сл. гласник РС”, број
72/09, 52/11, 55/13 и 68/2015); да познаје језик на коме се
изводи образовно-васпитни рад и ромски језик, односно да
испуњава услове из чл. 120 и 121 став 8 Закона о основама
система образовања и васпитања (”Сл. гласник РС”, број
72/09, 52/11 и 55/13).
ОСТАЛО: Потребна документација: диплома или оверена
фотокопија дипломе о завршеној средњој школи, као и
диплома последњег стеченог образовања за андрагошког
асистента - оригинал или оверена копија, оригинал или
оверена копија уверења о положеном нивоу обуке за педагошког асистента, оригинал или оверена копија уверења
о савладаној обуци за андрагошког асистента, уверење о
држављанству (старо до шест месеци) и извод из матичне књиге рођених, доказ да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима - уверење надлежног дома здравља - службе медицине рада,
доставља се пре закључивања уговора о раду. Уверење
о неосуђиваности прибавља школа службено. У поступку
избора педагошког и андрагошког асистента прибавља се
мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Пријаве са потребном документацијом
слати препоручено, на адресу: Основна школа “Иво Лола
Рибар”, Рума, Главна 270 или предати лично, са назнаком:
„За конкурс“, радним данима, од 7 до 14 часова, телефон:
022/471-863.
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СУБОТИЦА
ОШ “ПИОНИР”

24224 Стари Жедник, Владимира Назора 15
тел. 024/787-016
e-mail: ospionir_szednik@open.telekom.rs

Спремачица

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

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидат треба да има: I степен стручне спреме, основна школа, држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис фотокопију сведочанства о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству. Пријаве на конкурс слати на адресу школе: ОШ „Пионир” 24224 Стари Жедник, Владимира
Назора 15, телефон: 024/787-016, e-mail: ospionir_szednik@
open.telekom.rs. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.
ОШ “СЕЧЕЊИ ИШТВАН”

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

Професор српског језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка запосленог са послова
помоћника директора на послове наставника, а
најдуже до 31.08.2016. године, са 40% радног
времена, за рад у одељењима на српском наставном
језику

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 за
наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад
изводи на мађарском, односно русинском или румунском
језику, професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, професор југословенске
књижевности са страним језиком, дипломирани филолог
за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за
српски језик и књижевност, професор српског језика и
књижевности у одељењима за националне мањине, професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски програми:
Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски
језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), мастер професор језика и књижевности
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(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу.

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка запосленог са послова
помоћника директора на послове наставника, а
најдуже до 31.08.2016. године, са 60% радног
времена

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада у разредној настави може да изводи: 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 географије

за рад у одељењима у којима се настава изводи
на српском наставном језику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка запосленог са послова директора школе,
а најдуже до 12.08.2018. године, са 60% радног
времена

УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ,
професор географије и историје, дипломирани професор
биологије и географије, дипломирани професор географије и информатике, професор биологије - географије,
професор физике - географије, професор географије информатике дипломирани професор географије - мастер,
дипломирани географ - мастер, мастер географ, мастер
професор географије, мастер професор биологије и географије, мастер професор географије и информатике.
ОСТАЛО: На основу чл. 120 до 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11 и 55/2013), кандидат треба да има: одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. годинe; 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 којем се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплому о стеченом образовању, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи у складу са европским системом
преноса бодова, доказ да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад, краћу биографију. Тражене доказе кандидати достављају у овереној фотокопији. Доказ о
здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) доставља се пре закључења уговора
о раду. Доказ о психофизичким способностима за рад са
децом и ученицима извршиће Национална служба за запоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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шљавање и подноси се пре закључења уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
школа ће прибавити по службеној дужности од надлежне
полицијске управе МУП-а за изабраног кандидата. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс”. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Одлука о избору
кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, о чему ће бити обавештени сви кандидати, у складу са законом. Контакт телефон:
024/525-799, Гордана Поњаушић, секретар школе.
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 за ужу област
Маркетинг
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће области
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад, односно, под истим условима, магистар наука коме
је прихваћена тема докторске дисертације.

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

УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће области
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад, односно, под истим условима, магистар наука коме
је прихваћена тема докторске дисертације.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да
испуне и друге услове прописане одредбама Закона 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), Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са 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, са 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.
Уз пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем раду, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, оверене фотокопије диплома, потврду
о статусу студента на студијама трећег степена, односно потврду да је лицу прихваћена тема докторске дисертације, списак радова и саме радове, потврду о томе да
лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа:

Наставник у сва звања за ужу област
Општа економска теорија

на одређено време од пет година, у случају избора
у звање доцент или ванредни професор, односно на
неодређено време, у случају избора у звање редовни
професор

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских
наука. 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 30.05.2014. 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, Правилника о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду од 9.10.2008. године, с изменама и допунама од 4.12.2008. године, 28.5.2009.
године, 24.6.2010. године и 25.2.2013. године и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета
у Суботици бр. 01-141 од 15.1.2013. године, с изменама
и допунама од 07.03.2013. године. 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 о томе 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 Правилницима Универзитета и Факултета.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима подносе се
Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи
04.11.2015. | Број 646 |
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ГИМНАЗИЈА “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
24000 Суботица, Шандора Петефија 1
тел. 024/552-820

Наставник немачког језика

70% радног времена, за рад у одељењима у којима
се настава изводи на мађарском наставном језику,
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за
немачки језик и књижевност, професор немачког језика
и књижевности и италијанског језика, мастер филолог
(студијски програм или главни предмет, односно профил
Немачки језик и књижевност), мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Немачки језик и књижевност).

Наставник немачког језика

30% радног времена, на српском наставном језику,
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за
немачки језик и књижевност, професор немачког језика
и књижевности и италијанског језика, мастер филолог
(студијски програм или главни предмет, односно профил
Немачки језик и књижевност), мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Немачки језик и књижевност).

Наставник географије

60% радног времена, за рад у одељењима у којима
се настава изводи на мађарском наставном језику,
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (до повратка запослене са функције)

УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ,
дипломирани географ - просторни планер, дипломирани
професор географије - мастер, мастер географ, мастер
професор географије, дипломирани географ - мастер.
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије студијског
програма: географија, дипломирани географ, професор
географије.

Наставник географије

40% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана (до
повратка запослене са функције)

УСЛОВИ: професор географије; дипломирани географ;
дипломирани географ - просторни планер; дипломирани
професор географије - мастер; мастер географ; мастер
професор географије; дипломирани географ - мастер.
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије студијског
програма: географија, дипломирани географ, професор
географије.
ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме и услова предвиђених чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидати треба да испуњавају
опште услове за заснивање радног односа прописане чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања,
и то: имају одговарајуће високо образовање (прописано
Правилником о степену и врсти образовања наставни-

66

| Број 646 | 04.11.2015.

ка, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији, ,,Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013):
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, на основним
студијама у трајању од најмање четири године (VII/1 степен стручне спреме), по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да нису осуђивани 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 језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да има
и образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. У поступку одлучивања о избору
наставника вршиће се претходна провера психофизичких
способности кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Уз пријаву на конкурс приложити: молбу са биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), потврду са факултета о
положеним испитима из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оригинал или оверену фотокопију),
доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад, за радна места на мађарском наставном језику
- доказ да је кандидат стекао средње, високо или више
образовање или положио испит из тог језика на одговарајућој високошколској установи (оверена фотокопија сведочанства, дипломе или потврде о положеном испиту на
одговарајућој високошколској установи). Уверење да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
из чл. 120 став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, по службеној дужности прибавља школа од
надлежног секретаријата унутрашњих послова. Лекарско
уверење којим се доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима доставиће изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс траје
8 дана од дана обљављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремена и непотпуна документација се неће разматрати. Пријаве са траженом документацијом слати на
адресу: Гимназија ,,Светозар Марковић“, Петефи Шандора
1, 24000 Суботица.
ШАБАЦ
ОШ “ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/352-049

Професор српског језика

на одређено време до повратка радника, а најдуже
до 31.08.2016. године, у матичној школи у Шапцу

Професор математике

на одређено време до повратка радника, а најдуже
до 31.08.2016. године, у издвојеној јединци Варна

Професор српског језика

на одређено време до повратка радника, а најдуже
до 31.08.2016. године, у издвојеној јединици Варна
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Професор француског језика

са 30% радног времена, на одређено време до
повратка радника, а најдуже до 31.08.2016. године,
у матичној школи у Шапцу

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

31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

Професор разредне наставе

за рад у ИО Дреновци, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

Професор разредне наставе

за рад у ИО Ражана, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са
чланом 8 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, а према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основним школама. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља доказе о
испуњености услова у погледу стручне спреме и уверење о
држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу.
ВАЉЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
14253 Осечина, Хајдук Вељкова 6
тел. 014/451-284

Секретар

на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник, са најмање 12 месеци радног искуства; положен
државни стручни испит; да испуњава услове из члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење
о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству,
уверење да кандидат није осуђиван. Лекарско уверење се
доставља приликом закључења уговора. Пријаве слати
поштом на горенавдену адресу.

www.nsz.gov.rs
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В РА Њ Е
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАШЕ ДЕТЕ”
17500 Врање, Цара Душана 22

1) Васпитач

на одређено време, ради замене радница на дужем
боловању и породиљском одсуству
2 извршиоца

2) Спремачица

на одређено време, ради замене раднице на дужем
боловању

3) Медицинска сестра - васпитач

на одређено време, ради замене раднице на дужем
боловању

4) Васпитач

на одређено време до краја рада група полудневног
боравка, ради замене раднице која је ангажована у
посебним облицима рада

5) Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до краја рада група полудневног
боравка, ради замене радница које су ангажоване у
посебним облицима рада
2 извршиоца

6) Педагошки асистент

на одређено време до краја радне године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове:
да имају одговарајуће образовање, и то: редни број 1 и 4 више образовање, односно 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, као и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са европским системом; редни број 2
- завршена основна школа; редни број 3 и 5 - средње образовање: медицинска сестра - васпитач; редни број 6 - завршено средње образовање и програм обуке за педагошког
асистента; 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 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
имају држављанство Републике Србије; да знају језик на
коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати уз
пријаву на конкурс достављају: доказ о стручној спреми
(оверена фотокопија дипломе), доказ високошколске установе да су положили испите из педагогије и психологије из
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања,
односно доказ да су положили стручни испит, односно
испит за лиценцу; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству. Доказ о здравственој способости
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду, а доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела
утврђена законом прибавља установа. У поступку одлучивања за избор васпитача и медицинских сестара - васпитача врши се претходна провера психофизичких способности
кандидата, коју обавља НСЗ применом стандардизованих
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поступака. Кандидати могу пријаве за учешће на конкурсу доставити у року од 8 дана од дана објављивања, на
адресу: Предшколска установа „Наше дете“ Врање, Цара
Душана 22.
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21
тел. 017/473-900, 017/474-095

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање за ту врсту школе и подручје рада; да има лиценцу
за наставника, педагога или психолога; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; најмање 5 година рада у области образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат је дужан да
достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању, оверену фотокопију лиценце за наставника,
педагога или психолога, односно уверење о положеном
стручном испиту, потврду о радном стажу у области образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених,
за удате и извод из матичне књиге венчаних (не старије
од 6 месеци), уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), уверење из суда да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није
правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против
достојанства личности и морала (не старије од 6 месеци),
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (не старије од
6 месеци). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаву са доказима о испуњености услова доставити на адресу Техничка школа Владичин Хан, Моше Пијаде 21, 17510 Владичин
Хан, са назнаком: “Конкурс за директора”.
ВРШАЦ
ОШ “САВА МУНЋАН”

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

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/09, 52/11 и 55/13) - стеченог
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године за наставнике основне школе, педагога и психолога или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, за наставника основне школе, педагога или
психолога; поседовање дозволе за рад (лиценца); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
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са децом и ученицима; држављанство Републике Србије;
да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад (у ОШ “Сава
Мунћан” Крушчица образовно-васпитни рад остварује се
на српском језику); обука и положен испит за директора
установе; најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву приложити: извод из матичне
књиге рођених (на новом обрасцу), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверен препис/фотокопију документа о положеном успиту
за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном
искуству, преглед кретања у служби са биографским подацима (обавезно), доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно), доказ да је кандидат
средње, више или високо образовање стекао на језику на
коме се изводи образовно-васпитни рад (српском језику)
или да је положио испит из тог језика по програму одговарајуће висикошколске установе - ако је кандидат стекао
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад, доказ је јавна исправа (диплома) о
стеченом високом образовању (која је већ приложена као
доказ о поседовању одговарајућег образовања); уколико
лице није завршило образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад, прилаже се јавна исправа (диплома) или одговарајућа потрврда да је средње
или више образовање стечено на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад (српском језику) или уверење/потврда да је положен испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уверење о
некажњавању по службеној дужности прибавља школа,
у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о психичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) доставља кандидат који је одлуком
школског одбора избран, ради достављања документације Покрајинском секретаријату за образовање. Испит
за директора школе изабрани кандидат у обавези је да
положи у законском року, након доношења подзаконског
акта од стране министра просвете. Сва документа морају
да буду у оригиналу или овереној фотокопији и не враћају
се кандидату. Пријаве са документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс”. Ближе информације о конкурсу можете добити код секретара школе и
путем телефона: 013/858-015.
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ЗРЕЊАНИН
ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78

Школски психолог

на одређено време ради замене одсутне запослене
(одсуство са рада ради неге детета), а најдуже до
06.06.2016. године

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава
и посебне услове прописане чланом 8 и чланом 120 став
1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11,
55/13 и 68/15), посебне услове из члана 6 став 1 тачка
2 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13), као и посебне
услове из Правилника о организацији и систематизацији
послова ОШ “Жарко Зрењанинин” из Зрењанина, односно:
да има одговарајуће образовање, односно да је: професор психологије; дипломирани психолог - општи смер или
смер школске психологије; дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани школско - клинички психолог;
дипломирани психолог; мастер психолог; дипломирани
психолог - мастер (лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани - мастер, треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно - педагошких предмета);
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс учесници треба да доставе: оверену
фотокопију или оверен препис дипломе о траженој врсти
и степену стручне спреме; доказ о поседовању најмање 30
ЕСПБ из развојно-педагошких предмета (потврда, односно
уверење факултета или додатак дипломи); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству РС, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; доказ
о положеним испитима из педагогије и психологије (уверење факултета или оверена копија индекса или додатак
дипломи или доказ о положеном стручном испиту - испиту за лиценцу); доказ о познавању српског језика (потврда факултета да су високо образовање стекли на српском
језику или документ издат од стране високошколске установе о познавању српског језика). Доказ о испуњености
услова из става 1 тачка 2 члана 120 ЗОСОВ подноси кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ из става 1
тачка 3 овог члана прибавља установа по службеној дужности. Рок за подношење пријава са потребним доказима о
испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Неуредне, непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс
неће бити разматране. Пријаве на конкурс доставити на
следећу горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс”.
Сва потребна обавештења можете добити од секретара
школе, лично или на број: 023/548-820.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО ЋОПИЋ”

23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8

Наставник немачког језика

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

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
образовања, VII степен стручне спреме, високо образовање: 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); поседовње психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
знање језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; положени испити на студијама из психологије и педагогије. Рок
за пријем пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: доказ о држављансту Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и
друга лица која могу засновати радни однос без положеног
одговарајућег испита), оверен препис или оверену фотокопију лекарског уверења да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, оверен препис или оверену фотокопију исправе коју издаје
високошколска установа, а којом се доказује да су стекли
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да су на студијама
положили испите из педагогије и психологије, у складу
са чланом 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања. Одлуку о избору кандидата директор
ће донети у року од 8 дана од дана добијања резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве послати на адресу: Основна школа „Бранко Ћопић”, Бранка Радичевића 8, 23261 Лукићево. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, путем телефона: 023/875-017.
ОШ ”ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
Бочар, Трг ослобођења 4
тел. 023/789-209

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава посебне услове из
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, односно 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 коме
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се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да
испуњава услове у погледу стручне спреме из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања и
чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводи образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012). Кандидат је обавезан да изврши
проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима код службе за запошљавање. 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 (чл. 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања). Уз пријаву на конкурс
доставити следећу документацију: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови
образац), оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци), доказ о испуњености услова из
чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат ће доставити пре закључивања уговора о раду, а доказ
о некажњавању прибавља установа. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”, на адресу школе: ОШ ”Доситеј Обрадовић”
Бочар, Трг ослобођења 4. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације
о конкурсу на број телефона: 023/789-209.
СРЕДЊА ШКОЛА
НОВИ БЕЧЕЈ

23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Професор филозофије

са 25% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције на коју је изабран

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове
на основу члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013 и 35/2015): да има одговарајуће образовање на основу члана 8 Закона; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат мора да
испуњава услове у погледу степена и врсте образовања у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама и Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у гимназији. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи. Кандидат уз
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пријаву са кратком биографијом доставља следећа документа: оригинал или оверену копију дипломе (као доказ
о одговарајућем образовању, не старије од шест месеци),
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија,
не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије од шест
месеци), доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(сматраће се да кандидат има поменуто образовање уколико достави доказ да је у току студија положио испите из
педагогије и психологије (фотокопију индекса) или доказ
да је положио стручни испит, односно испит за лиценцу потврду о положеном испиту). Доказ о испуњености услова из тачке 2 (психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима) кандидат подноси пре
закључења уговора о раду.

Секретар

на одређено време до повратка запослене одсутне
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове
на основу члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013 и 35/2015): да има одговарајуће образовање дипломираног правника - мастера или дипломираног правника стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат уз пријаву са
кратком биографијом доставља следећа документа: оригинал или оверену копију дипломе (као доказ о одговарајућем образовању, не старије од шест месеци), уверење
о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци). Доказ
да кандидат има општу здравствену способност доставља
се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, школа ће прибавити по службеној дужности
за изабраног кандидата. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”, на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс”. Све информације могу се добити позивом на број: 023/771-077.
ОСНОВНА ШКОЛА
“АЛЕКСА ШАНТИЋ”

23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 77

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: наставник и стручни сарадник који има високо
образовање (прописано Правилником о врсти стручне
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спреме наставника и стручних сарадника у основној школи) стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, држављанство Републике Србије, дозвола за рад (лиценца), положен испит за
директора, најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат подноси: доказ о стручној спреми (оригинал, оверен
препис, односно оверена фотокопија дипломе), уверење
о држављанству, дозвола за рад (лиценца), доказ о оствареном радном стажу. Проверу психофизичких способности
кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, по захтеву установе.
Доказ о здравственој способности изабрани кандидат ће
доставити пре ступања на дужност. Доказ о неосуђиваности прибавља установа службеним путем. Пријава са
документима се подноси у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Основна школа „Алекса Шантић“, 23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 77. Информације на
број: 023/841-196.
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Индустријско инжењерство
са 40% радног времена, на одређено време од пет
година

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

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Народног фронта 1
Оглас објављен 21.10.2015. године поништава се
за радно место: наставник физике, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за 80% радног
времена. У осталом делу оглас остаје непромењен.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Народног фронта 1

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за 50% радног времена

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за 30% радног времена, у одељењима
у којима се настава изводи на мађарском језику

УСЛОВИ: 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);
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 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 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,
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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).
Додатни услов за радно место под тачком 2: 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). 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 или предати
лично, на адресу: Електротехничка и грађевинска школа
„Никола Тесла“, Народног фронта 1, 23000 Зрењанин.
ОШ „2. ОКТОБАР”

23000 Зрењанин, Марка Орешковића 48

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад (проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања у року од осам дана од дана истека
рока за подношење пријава); 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. Уз
пријаву на конкурс је потребно поднети следећа документа: кратку биографију, диплому о стеченом образовању,
држављанство РС, не старије од 6 месеци. Извод из казнене евиденције установа прибавља по службеној дужности, док се доказ о здравственој способности прибавља
за кандидата који буде закључио уговор о раду. Уколико
се на овај конкурс подносе фотокопије докумената, оне
морују бити оверене. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
слати на адресу: ОШ „2. октобар“, Марка Орешковића 48,
23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс”.

Посао се не чека,
посао се тражи
Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 145
Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање
Гундулићев венац 23-25/IV, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

БРЖА НОСТРИФИКАЦИЈА ДИПЛОМА
Медицински факултет сам завршио у Београду, специјализацију из офталмологије у
Москви. Већ две године имам проблем да легализујем свој рад, јер прво треба да нострификујем специјалистичку диплому. Чујем да је
процес сада поједностављен, па вас молим да
ми објасните и упутите у процедуре и документацију неопходну како бих коначно заокружио
овај поступак.
Нострификација је поступак у којем се дипломе
(средњошколске или високошколске), сведочанства,
испити и академске титуле добијене у иностранству признају за коришћење у Србији, ради наставка
школовања или запошљавања. За нострификацију
средњошколских сведочанстава и диплома задужено
је Министарство просвете (на територији Војводине
Покрајински секретаријат за образовање), а за нострификацију високошколских докумената донедавно
су били задужени универзитети и самосталне високе школе (они поступак нострификације регулишу
својим статутима). Тај поступак је трајао дуго, понекад и више година и коштао је 1000 евра.
Од 1. октобра студенти који су дипломе стекли у
иностранству могу да до признате дипломе дођу брже
и јефтиније, на једној адреси, у новоотвореном центру
за признавање диплома при Министарству просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије. Процедура неће бити дужа од 90 дана, а коштаће три и
по хиљаде динара, што је висина републичке таксе.
Наиме, у складу са Законом о изменама и допунама
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“,
бр.99/14), признавање стране високошколске исправе ради запошљавања (професионално признавање)
спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије преко ЕНИК/НАРИК центра (Центар за информисање о признавању иностраних високошколских исправа и признавање у сврху
запошљавања).
Центар представља део међународне мреже центара за информисање о признавању и признавање
иностраних високошколских исправа. Сваки национални координатор центара ЕНИК/НАРИК информише јавност о процедурама признавања искључиво за
своју земљу.
Признавање у сврху даљег образовања остаће у
надлежности самосталних високошколских установа. Након оснивања Центра, високошколске установе
у Републици Србији су у обавези да наставе рад на
признавању иностраних високошколских исправа у
обе наведене сврхе, у складу са досадашњом праксом.
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Пријем документације врши се по принципу заказивања, а уз захтев се прилаже следећа документација:
- оверени превод јавне исправе, у 3 примерка;
- оверени превод додатка дипломе (уколико постоји), у 3 примерка;
- оверени превод транскрипта испита по семестрима и годинама (уколико није саставни део додатка
дипломе), у 3 примерка;
- фотокопија оригинала дипломе;
- оригинал дипломе на увид приликом предавања документације;
- биографија на српском или енглеском језику из
које се мора видети ток образовања и радно искуство;
- за признавање докторских студија потребно
је приложити копију докторске дисертације на изворном језику, проширени апстракт дисертације на
српском или енглеском језику и списак објављених
научних радова;
- решење надлежног органа или фотокопија венчаног листа (за лица која су променила име или презиме), уколико постоји потреба;
- доказ о уплати таксе за професионално признавање страних високошколских исправа;
- документа за која се тражи превод на српски
језик морају бити оверена од стране овлашћеног судског тумача;
- уз захтев за признавање дипломе издате на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, са
високошколских установа које обављају делатност по
систему који је устројен у складу са Резолуцијом 1244
Савеза безбедности Уједињених нација за време важења Резолуције 1244 Савета безбедности Уједињених нација, подносилац захтева обавезно доставља
и сертификат издат од стране Европске асоцијације
универзитета, као и оверен превод на српски језик;
- уз захтев за признавање стране високошколске
исправе која се признаје у складу са међународним
уговором, подносилац захтева доставља документа
из тач. 2.1-2.
У току поступка могу се тражити и друга документа релевантна за професионално признавање.
Одговорност за прибављање докумената, односно
адекватних информација, сноси подносилац захтева.
Признавање диплома ради наставка школовања у Србији остаће у надлежности високошколских установа.
Све информације у вези са признавањем страних
високошколских исправа ради запошљавања могу се
наћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, одакле смо их и ми
преузели.
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АКТУЕЛНО Подршка послодавцима у Књажевцу

ПРИПРЕМА ЗА НОВЕ ПРОГРАМЕ

Општина Књажевац и НСЗ издвојиле осам милиона динара за подстицање запошљавања

У

књажевачком Дому културе недавно је одржана
трибина „Подршка послодавцима” у организацији
Скупштине општине Књажевац, Националне службе
за запошљавање и удружења привредника са овог
подручја. На изузетно посећеној трибини презентовани су
програми и мере активне политике запошљавања. Међу
присутнима било је више од 30 послодаваца из Књажевца,
Зајечара, Сврљига.
Председник општине Књажевац Милан Ђокић нагласио је да је сарадња локалне самоуправе са Националном
службом за запошљавање један од основних предуслова
за стварање погодног амбијента за развој малих и средњих
предузећа, по којима је Књажевац препознатљив у региону.
Изразио је уверење да ће се ова успешна сарадња наставити,
нагласивши да је ове године општина Књажевац заједно са
НСЗ издвојила осам милиона динара за реализацију мера
предвиђених акционим планом запошљавања.
Директор Националне службе за запошљавање Зоран
Мартиновић изразио је задовољство бројем присутних
послодаваца и нагласио да, иако је година на измаку и
утрошен већи део средстава опредељен за активне мере и
програме запошљавања, овакве скупове треба користити и

као припрему за нове активности које ће допринети запошљавању. Истакао је да се ове године мере активне политике запошљавања финансирају износом од 3,3 милијарде
динара, а да се приближно исти износ очекује и у 2016. години. Посебно је указао на чињеницу да општина Књажевац својим средствима помаже све што се и са републичког
нивоа оцењује као приоритет у спровођењу политике запошљавања.
С. Стојановић

У Великој Плани додељени уговори о субвенционисању самозапошљавања

АКТИВНЕ МЕРЕ У ПУНОМ ЈЕКУ

Уговори уручени и извођачима четири јавна рада, на којима се радно ангажује 57 лица са
евиденције незапослених

У просторијама Центра за културу у Великој Плани додељени су уговори о субвенционисању програма самозапошљавања и уговори извођачима јавних радова. Општина Велика Плана је из свог буџета издвојила осам милиона динара, а за
суфинансирање из буџета Републике добила је још 6,4 милиона динара.
Уручени су уговори о самозапошљавању за 57 особа - 11 пројеката биће финансирано по републичком конкурсу, а 45 из
средстава ЛАПЗ-а и буџета Републике. Висина субвенције за самозапошљавање је 160.000 динара.
Уручени су и уговори извођачима четири јавна рада на којима ће бити ангажовано 57 лица са евиденције незапослених,
при чему се три јавна рада за 32 лица финансирају по основу републичког конкурса, а један по конкурсу локалне самоуправе
Велика Плана.
Уговоре су уручили председник општине Велика Плана Игор Матковић и директорка Сектора за посредовање у запошљавању у НСЗ Неда Милановић. Директорка Филијале Смедерево НСЗ Олга Свилар истакла је веома успешну сарадњу
НСЗ и локалне самоуправе, управо захваљујући Локалном савету за запошљавање.
Ј. Миленковић

Јавни радови у Западнобачком округу

У

АНГАЖОВАНО 566 НЕЗАПОСЛЕНИХ

Западнобачком округу ове године је реализацијом
јавних радова радно ангажовано 566 незапослених.
Објављено је пет јавних позива, на републичком, покрајинском и локалном нивоу, по којима су уговори
потписани са 98 извођача, а укупна вредност ових јавних радова је 56,5 милиона динара.
Кроз јавне позиве намењене радном ангажовању особа
са инвалидитетом на јавним радовима запослено је 60 особа.
У овај пројекат се укључило 13 извођача, а издвојено је 4,8
милиона динара. Сви пројекти су одобрени на период од три
месеца, а највећи број се тиче уређења јавних зелених површина, дечијих игралишта и школских дворишта. Такође, кроз
одређене пројекте биће обезбеђена помоћ и заштита социјално угрожених лица, организована израда народних ношњи и
уређени клубови за младе.
Г. Предојевић
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АКТУЕЛНО Сајам запошљавања у Рашки уочи зимске туристичке сезоне на Копаонику

ЗА ХОТЕЛИЈЕРЕ НЕМА ЗИМЕ

Доминантна понуда у сектору туризма, где су тражени рецепционери, кувари, собарице и
помоћно особље за рад у хотелима MK Mountаin Resort, Сребрна лисица, Мујен, Путник, Љин,
Милмари, Ртањ Копаоник и други

С

ајам запошљавања у Рашки одржан је 23. октобра, уочи зимске
туристичке сезоне на Копаонику.
Саветници Националне службе
за запошљавање успешном сарадњом
са свим актерима на тржишту рада су
у сали бившег Комитета окупили 16
предузећа са око 100 понуђених радних места и око пет стотина активних
тражилаца посла, који су имали прилику да се представе послодавцима и
предају им своје радне биографије.
Доминирао је сектор туризма, где
су тражени рецепционери, кувари,
собарице и помоћно особље, за рад у
хотелима MK Mountin Resort, Сребрна
лисица, Мујен, Путник, Љин, Милмари,
Ртањ Копаоник... На сајму су учествовали и послодавци из других сектора,
као што је ИГМ Мегалит Шумник из

Фирма „Планинско благо“
тражила је особље за рад на
преради воћа за
прехрамбене производе
врхунског квалитета,
„Милкоп“ је био
заинтересован за
производне профиле у
преради млека, „Примат
опрема“ за вариоце, фарбаре,
гитере и браваре

Рашке, који ће ангажовати раднике
металске струке и рударске инжењере.
Фирма Планинско благо била је заинтересована за особље на преради воћа
Бесплатна публикација о запошљавању

за прехрамбене производе врхунског
квалитета, Милкоп за производне профиле у преради млека, Примат опрема
је тражила вариоце, фарбаре, гитере и
браваре.
Посетиоце манифестације поздравио је директор Националне службе за
запошљавање Зоран Мартиновић,
анализирајући досадашње резултате
НСЗ, са констатацијом да је незапосленост у Рашки опала за три одсто, а да је
прошлогодишњи Сајам запошљавања
имао реализацију од 70 процената.
Сајам је отворио председник
општине Рашка Игњат Ракитић и
истакао изузетну сарадњу локалне самоуправе и НСЗ. Свечано су уручени
уговори о реализацији јавних радова
преко ЛАПЗ-а. Јавни радови су ове године изазвали велико интересовање
предузећа и незапослених лица.
Путем примене активних мера политике запошљавања укупно је запослено 295 лица на територији општине
Рашка, а у те сврхе је до сада утрошено 28 милиона динара. Удруживањем
средстава НСЗ и локалне самоуправе,
у износу од 17 милиона, постигнути
су одлични резултати у запошљавању тешко запошљивих категорија,
а реализоваће се пројекти од општег
друштвеног интереса.
У оквиру Сајма запошљавања организован је округли сто „Подстицање
запошљавања и привредног развоја
општине Рашка“, коме су присуствовали представници НСЗ, локалне самоуправе, Пословног савета општине
Рашка и послодаваца. Досадашње резултате рада Филијале Краљево НСЗ и
њихове позитивне ефекте на смањење
стопе незапослености и привредни
развој општине Рашка представила је
директорка филијале Снежана Прелић.

„Незапосленост у Рашки
опала за три одсто, док
је прошлогодишњи Сајам
запошљавања имао
реализацију од 70
процената“, истакао Зоран
Мартиновић, директор
Националне службе
за запошљавање
Тијана Пајевић, помоћница председника општине за локални економски развој, представила је достигнућа
локалне самоуправе на пољу развоја и
пројеката. Срећко Минић, саветник
за пословне инвестиције, скренуо је
пажњу на проблем тражње стручних
кадрова и похвалио мере НСЗ, попут
обуке за познатог послодавца. Ана
Петерсен из Регионалне агенције за
развој Рашког и Моравичког округа представила је програм УСАИД-а.
Руководилац службе ЛЕР Ненад
Остраћанин и Ненад Ђукић, саветник за кинеске инвестиције, најавили
су сарадњу са кинеским инвеститорима на пољу рударства, производње
соларних панела и пољопривреде,
конкретно сточарства.
Златко Вукосављевић, из удружења ОСИ, изнео је сугестије на јавни позив за јавне радове, које се тичу
области банкарских гаранција, што је
примљено као корисна информација са
терена. По разматрању мера и активности НСЗ присутни су истакли дугогодишњу успешну сарадњу са Филијалом Краљево и Службом Рашка, као и
жељу за наставком сарадње.
Србислав Антонијевић
04.11.2015. | Број 646 |
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АКТУЕЛНО Новосађанка на изградњи нових Близнакиња у Њујорку

ДИЈАМАНТ НА МЕНХЕТНУ

„Увек ме питају да ли се много ради. Мислим да се не ради превише, али је
релаксираније него у Србији, мада, можда сам ја имала среће“, каже Маја Остојић.
Наши људи се врло лако снађу у Америци, јер их је наша школа научила да
аналитички размишљају

И

ако домаћи грађевински инжењери и архитекте углавном
потписују уговоре за компаније у арапским земљама,
Новосађанка Маја Остојић је окушала срећу у Америци и у томе успела.
Маја је учествовала у изградњи кула
на месту срушених Близнакиња у
Њујорку, а сада ради као грађевински
инжењер за велику инвестициону компанију на пословима изградње станова
који коштају и преко милион долара.
Ипак, као и за ваљда све у Америци,
потребно је имати и мало среће да би
се таква каријера направила. О свему
томе је причала за портал Градња.рс.
Када сте отишли из Србије и
како сте се одлучили на тај потез?
Из Србије сам отишла после завршеног факултета, и то стицајем околности. Наиме, за време студирања сам
била у Њујорку на стручној пракси и
фирма код које сам радила ми је понудила посао по завршеном школовању.
Прва година у Америци ми је била
културолошки шок. Иако сам и раније
долазила у Њујорк, као туриста, нисам
примећивала како тачно Американци
живе. Људи су овде прилично одговорни, вредни и организовани. Нису
хедонисти и многе ствари у којима ми
уживамо, они ни не примећују. Такође,
није им битна чистоћа улица, гужва на
путевима, доручак у ходу…
Које је било ваше прво радно
место у САД и које бисте пројекте
издвојили?
Прве године сам радила као статичар у мањој фирми специјализованој за
стамбену градњу. Уз њих ми се отворио
свет изградње стамбених облакодера
у Њујорку, као и море познанстава у
том пољу. Док сам још била на факултету знала сам да се нећу бавити прорачуном и статиком, јер имам више
склоности ка извођењу и организацији
у грађевини. Зато сам се убрзо пребацила у фирму која се бави извођењем
у Њујорку.
Реч је о фирми Tishman Construction,
код којих сам провела седам година
на разним пројектима. Пре свега бих
ту издвојила World Trade Center 3 и
4 (зграде на градилишту порушених
Близнакиња), Diamond Tower (зграда од
35 спратова на Менхетну намењена за
међународну берзу дијаманата), Weill
Cornell Biomedical Center (специјална
лабораторија за Корнел универзитет),
као и реконструкцију „Карнеги хола“.
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Мени је овде врло лепо.
Олакшавајућа околност
је што су ми ту и сестре.
Маша је архитекта, а Лана
научник и бави се
форензиком у Њујорку, где
тренутно завршава
докторат
Колико су такви послови у САД
стресни?
Овај посао у Америци није превише тежак, али захтева концентрацију,
да се фокусирате. Увек ме питају да ли
се много ради… Ја мислим да се не ради
превише. Да је релаксираније него у Србији… Мада, можда сам ја имала среће.
Како изгледа станоградња у
Њујорку? Које су цене квадрата?
Изградња у Њујорку је врло брза и
организована, а потребно је седам-осам
месеци за завршетак бетонских радова
за, на пример, три зграде од 17 спратова - баш онакве као што је ова на којој
тренутно радим. Димензије градилишта су 85×170 метара, а цео процес
изградње краћи је од три године.
Ко је боље плаћен у САД: грађевински инжењер или архитекта?
Моја сестра Маша, која је архитекта (ФТН Нови Сад), живела је у Италији када је добила понуду да ради за
архитектонску фирму Филипа Џонсона у Њујорку. Након неколико година
и пар пројеката и она се пребацила у
поље извођења и тренутно је на челу
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тима који води реконструкције неколико престижних приватних школа на
Менхетну.
Имају ли наши свршени студенти довољно знања да се отисну
у Америку и тамо раде у грађевинарству?
Наши људи имају добру базу и
врло лако се снађу у Америци, јер их
је наша школа научила да аналитички
размишљају. Друго стручно знање се
лако усвоји, уколико нешто недостаје.
Како је живети у САД и планирате ли можда да се вратите у Србију?
Мени је овде врло лепо. Олакшавајућа околност је што су ми ту и сестре. Маша је у мојој струци, а Лана је
научник и бави се форензиком у Њујорку, где тренутно завршава докторат.
Овде смо већ неколико година и прилагодиле смо се животу у граду. Имамо
добре пријатеље и град нам нуди разне
могућности. Не верујем да ће се ико
враћати у Србију, мада често долазимо
у Нови Сад. Нови Сад је место где смо
одрасле, провеле прелепе године и увек
са поносом причамо о томе, али осећам
да нам је овде сада кућа.

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

АКТУЕЛНО Сајам запошљавања у Шапцу

КРАЋИ ПУТ ДО ПОСЛА

Од почетка године на 53 сајма запошљавања учествовало 47.000 незапослених.
Резултат: више од 10.000 запослених

С

ајам запошљавања у Шапцу, одржан 27. октобра у
Хали спортова „Зорка“, посетило је 770 тражилаца
посла. Чак 64 послодавца понудила су више од 200
слободних радних места. Тражени су радници различитих профила, највише у области трговине, угоститељства,
саобраћаја, транспорта и грађевинарства, од инжењера до
зидара, армирача, молера, тапетара, до услужних занимања
здравствене неге, козметике и администрације.
Послодавци ће у наредних шест месеци упослити и дипломиране фармацеуте, технологе, књиговођу, менаџера,
програмера, административне раднике, курире, магационере, шиваче, ауто-механичаре. Највећу пажњу незапослених

Највећу пажњу изазвала је компанија ДИС, која
ће до краја године запослити 60 радника
претежно трговинске струке
изазвала је компанија ДИС, нови послодавац на шабачком
тржишту, која ће до краја године у својим објектима запослити 60 радника претежно трговинске струке, а почетком
идуће године примиће још толико радника.
Директор Националне службе за запошљавање Зоран
Мартиновић истакао је корисност сајмова као мере која не
захтева велике трошкове, а веома успешно повезује незапослене са послодавцима и слободним радним местима.
„Од почетка године одржана су 53 сајма запошљавања“,
истакао је Мартиновић, „на којима је учествовало 47.000 незапослених, а радна места је понудило око 1.500 послодаваца. Резултат сајмова је преко 10.000 запослених, од тога око
3.000 директно код послодаваца који су били на сајму“.
Директор Филијале Шабац НСЗ Радивоје Мићић скренуо је пажњу на карактеристике локалног тржишта рада,
истакавши да охрабрује чињеница да и поред свих тешкоћа
у запошљавању, производни сектор показује тенденцију
раста, о чему сведоче и исказане потребе послодаваца из те
области, јер ће они у наредном периоду запослити већи број
радника.
Анђелка Јекнић

У Суботици 10,35 одсто мање незапослених него у истом месецу прошле године

ПОСАО ЗА 3.231 СУБОТИЧАНИНА

Н

а евиденцији НСЗ на крају септембра је било 9.390
незапослених, што је за 10,35 одсто мање у односу
на исти месец прошле године. У првих девет месеци
ове године путем НСЗ посао је пронашао 3.231 Суботичанин.
Суботичка филијала НСЗ настоји да смањи број евидентираних незапослених кроз неколико програма. Један од њих
је субвенционисање отварања нових радних места, за шта
је од почетка ове године за 42 послодавца и запошљавање
52 радника опредељено близу осам милиона динара. Друга
мера су субвенције за самозапошљавање, у оквиру којих се
са 160.000 динара по незапосленом помаже покретање сопственог бизниса. На овај начин су 42 незапослена лица сама
себи обезбедила посао.
На крају септембра, на евиденцији Националне службе
за запошљавање евидентирано је 9.390 грађана у потрази за
послом. Мање од половине су жене, сваки трећи незапослени

има више од 50, а скоро сваки четврти мање од 30 година.
Готово половина је без квалификација или нискоквалификовани радници.

Нова Варош

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ

Општина Нова Варош, у сарадњи са филијалом Националне службе за запошљавање у Пријепољу, расписала је јавни
позив за реализацију програма „Стручна пракса“, за шта је издвојено 8,3 милиона динара.
Око 60 незапослених младих имаће прилику да се стручно оспособи за занимања за која су стекли одређену врсту и
степен стручне спреме, код 20 послодаваца из приватног и јавног сектора, почев од 1. новембра.
Током трајања програма Национална служба за запошљавање ће исплаћивати месечну надокнаду у износу од
10.000 до 14.000 динара, у зависности од степена стручне спреме. Такође, НСЗ ће обрачунати и уплату доприноса за
случај повреде на раду и сносити трошкове полагања стручног или приправничког испита.

Бесплатна публикација о запошљавању
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ГОРЕ - ДОЛЕ Нобеловци Ангус Дитон и Данијел Канеман израчунали

КОЛИКО ЈЕ НОВЦА ПОТРЕБНО ЗА СРЕЋУ
Новац чини људе срећнима само до износа од 75.000 америчких долара по
домаћинству годишње

Д

војица добитника Нобелове награде за економију
су још 2010. године донела интересантан закључак
о томе који би износ могао да учини човека срећним. Како је подсетио француски лист „Фигаро“,
овогодишњи лауреат Нобелове награде за економију Ангус
Дитон и Данијел Канеман, добитник ове награде за 2002.
годину, тада су изнели тврдњу да новац чини људе срећнима само до износа од 75.000 америчких долара бруто по домаћинству годишње.
„Вероватно је 75.000 долара граница изнад које раст дохотка неће поправити капацитет појединца у погледу емотивног живота, као што ће то учинити време проведено с онима
који су му драги, избегавање бола и болести или уживање
у слободном времену“, закључили су 2010. Дитон и Данијел
Канеман.
Овај закључак је донет на основу резултата анкете америчког института „Глуп-Хилтвејс“, у којој је учествовало око
450.000 становника Сједињених Америчких Држава током
2008. и 2009. године.

Износ од 75.000 долара годишње или 6.250 долара месечно једнак је износу од око 67.000 евра годишње или 5.625
месечно. Међутим, долар је од 2010. године порастао више
од 12 одсто у односу на евро, па се новинар листа „Фигаро“
Гијом Ерар пита да ли би Дитон и Канеман пре пет година
остали при овој тврдњи.

Незапосленост у Шпанији најнижа у четири године

ПОСАО ТРАЖИ 4,85 МИЛИОНА ЉУДИ

Стопа незапослености у Шпанији пала је у трећем кварталу на 21,18 одсто,
што је најнижи ниво у последње четири године, показали су званични подаци
у Мадриду, указујући на наставак опоравка четврте по величини привреде еврозоне. Стопа незапослености је, ипак, и даље највиша у еврозони, након Грчке,
и представља највећи разлог за забринутост уочи општих избора у Шпанији,
заказаних за 20. децембар, преноси агенција „Франс прес“.
У три месеца, закључно са септембром, у јеку летње туристичке сезоне,
када бројне компаније ангажују нове раднике, незапосленост је пала на 21,18 са
22,37 одсто из претходног квартала, наводи шпански Завод за статистику. Број
људи који су тражили посао је у трећем кварталу смањен за 298.200 на 4,85
милиона, и то је најнижи ниво од другог квартала 2011.

Хрватски пензионери међу најсиромашнијима у Европи

Х

ПЕНЗИЈЕ НИ ПОЛОВИНА ПЛАТЕ

рватски пензионери су међу
најсиромашнијима у Европи,
произлази из извештаја о пензијама које је објавила Европска
комисија (ЕК). Пензионери старости од
65 до 74 године у Хрватској примају
мање од 40 посто просечне плате радника старости између 50 и 59 година,
што значи да им након пензионисања
драстично пада приход, па су по том
критеријуму у најнеповољнијем положају у ЕУ, преноси портал Индекс.хр.
Према подацима из извештаја ЕК,
у 2013. години више од 30 посто популације старије од 65 година било је у
ризику од сиромаштва или социјалне
искључености. На мале пензије велики
утицај има непотпуни стаж и превремено пензионисање, а према тој статистици Хрватска је такође на дну европ-
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ске лествице, јер је стопа запослености
у старосној доби од 55 до 64 године испод 40 одсто.
„Пуни радни век, уз 40 до 45 година уплаћивања пензионог доприно-
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са, у будућности ће бити све важнији
за остваривање пуне пензије. У неким
државама чланицама одржавање будућег дохотка након пензионисања све
ће више зависити од примања из приватних система путем струковних или
личних пензионих осигурања“, наводе у
Европској комисији.
Због неповољних демографских
трендова цела Европа реформише
пензионе системе, како би се осигурало одрживо финансирање будућих
пензија. Успешност реформи добрим
делом зависи од способности старијих
радника да остану запослени како се
доба за пензионисање буде повећавало.
За Хрватску се предвиђа да ће за редовно пензионисање у будућности старосна граница бити 67 година, наводи се у
тексту.
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ У здравственом систему Србије прошле године било
запослено 109.237 радника

СВАКИ ЧЕТВРТИ НЕМЕДИЦИНСКИ РАДНИК
Број немедицинског особља у нашој земљи далеко премашује европске стандардe.
Медицинарима, стоматолозима и фармацеутима одобрено 896 специјализација.
Са средњом стручном спремом 34.491 медицинска сестра и техничар

М

едицинарима,
стоматолозима и фармацеутима одобрено је у овом року 896
специјализација, откривају
за „Новости“ у Министарству здравља.
То ће за четири до шест година, колико
трају специјализације, бити значајно
кадровско појачање за наше здравство,
јер је готово половина специјалиста
пред пензијом. За даље усавршавање
пријавило се укупно 1.107 кандидата,
а међу њима су многи од 2.644 незапослена доктора у Србији конкурисали
и за волонтерске специјализације, које
су после дуже паузе поново уведене
прошле године. Највише специјализација одобрено је докторима медицине
- 594, од којих 328 за државне здравствене установе, 78 за приватне, девет за
странце и 179 волонтерских.
После деценија лоше вођене кадровске политике у здравству, због чега
смо дошли у ситуацију да педијатре,
радиологе, патологе, дерматовенерологе и специјалисте многих других грана
медицине који сад одлазе у пензију
нема ко да замени, ово је други велики
талас подмлађивања здравства. Прошле године одобрено је више од 1.600
специјализација, а поједностављени су
и услови за даље усавршавање.
„Мерама које смо предузели, а које
су се пре свега односиле на укидање
две године обавезног стажа по положеном стручном испиту за одобравање
специјализација, као и увођењем волонтерских специјализација, односно одобравањем специјализација у
одређеним дефицитарним гранама медицине, стоматологије и фармације, показали смо спремност да се адекватно
и на квалитетан начин суочимо са овим
проблемом. Само на тај начин смо могли да решимо затечену ситуацију, која
је настала као последица деценијског
одсуства одговорне кадровске политике у здравству”, каже за „Новости“ др
Златибор Лончар, министар здравља.
„Захваљујући томе више нећемо
морати да бринемо кад педијатри испуне услове за пензију ко ће да их замени, као што данас чинимо. Само у
овом последњем року одобрено је 70
специјализација из педијатрије”, каже
Лончар.
Колики је јаз направљен у здравству Србије показао је и последњи кадровски пресек, из којег се видело да су
нам педијатри у просеку стари око 50
година, да 3.470 лекарки испуњава ста-

Бесплатна публикација о запошљавању

Педијатри у просеку имају око 50 година, док 3.470 лекарки
испуњава старосни услов за пензију
росни услов за пензију, међу којима je
300 докторки опште медицине, а све остале су специјалисти. Стриктном применом Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору,
које су суспендоване, бар привремено,
њихове ординације могле су да остану
- празне.
У Министарству наглашавају да ће
сваки лекар који испуњава улове за одлазак у старосну пензију, а за његовим
радом постоји потреба због стручног
и континуираног обављања послова
здравствене заштите, моћи да направи
споразум о наставку радног односа. Са
друге стране, сви који испуњавају услов за одлазак у пензију, а за њиховим
радом не постоји потреба, биће пензионисани. Рационализација ће се, истичу,
пре свега односити на немедицинско

Без посла 2.745 дипломаца
Без посла је у Србији 2.745 дипломаца медицине, од тога преко 900 само
у Београду, говоре подаци Националне службе за запошљавање. Индекс
Медицинског факултета у Београду
добило је 500 бруцоша, од чега 50
студира на терет породице. У Новом
Саду број медицинара на првој години студија је 445, у Крагујевцу 280, у
Нишу око 348, а у Косовској Митровици 150.

особље, које у нашој земљи далеко премашује број који је стандард у Европи.
Према тек објављеном Здравствено-статистичком годишњаку Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ за 2014. годину,
у здравственом систему Србије било
је запослено 109.237 радника. Здравствених радника и сарадника с високом стручном спремом било је 26.507,
доктора медицине 20.645, доктора стоматологије 2.005, фармацеута 2.186 и
осталих 1.671.
Међу докторима медицине на
крају прошле године била су 5.552 лекара без специјализације, од тога 3.213
доктора опште медицине и 2.339 лекара на специјализацији. Укупан број
лекара специјалиста на крају 2014. био
је 15.093. Од 2.005 стоматолога у здравственим установама у Србији 1.082 су
специјалисти, док је од 2.186 запослених фармацеута 341 имао специјализацију.
У здравственим установама на
крају прошле године била су 8.874
здравствена радника и сарадника с
вишом стручном спремом, од чега
4.785 медицинских сестара и 47.852
здравствена радника и сарадника са
средњом стручном спремом, од тога
34.491 медицинска сестра и техничар.
У извештају се наводи да је у здравственим установама у Србији било запослено и 25.698 немедицинских радника
- 9.322 административна и 16.376 техничких радника.
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Позивни центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Косовска
Митровица

Вршац

Бор

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Сомбор

Зајечар

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сремска
Митровица

Ваљево

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

www.nsz.gov.rs

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000
Балканска 33
тел. 037/412-501
11. октобра 25
тел. 016/202-400
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011
Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700
Масарикова 31
тел. 015/361-700
Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Нови Сад

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-901

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

