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ОТПРЕМНИНА
ПОСЛЕДЊА ШАНСА
ТЕМА БРОЈА – Приводи се крају приватизација или стечај чак 530 предузећа,
која запошљавају 80.000 радника. За решавање вишкова опредељено 1,6
милијарди динара. До сада је решено питање 15.000 радника, углавном
мушкараца, док се веће учешће жена очекује када се буду решавали вишкови
запослених у јавној управи
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У првих девет месеци ове године с евиденције Националне службе за запошљавање запослено је 174.000
лица, што је 1,5 одсто више него у истом периоду прошле
године. Чини се лак посао. Далеко од тога, још даље због
последица, обично се каже - „успешне приватизације“,
која је у Србији затравила највећи број не само погона
већ и индустријских центара. Добити га у тим околностима каткад је Сизифов посао.
У Пчињском округу 2004. године број запослених
био је 51.326, а деценију касније тај број се стрмоглавио
на 35.665. У Врању, не тако давне 2004. године, посао је
имало 25.940 лица, а деценију касније 6.000 радника
мање. Укупно их је прошле године било 19.383.
Према овогодишњим подацима, приметан је висок
ниво запошљавања неквалификованих лица. Међутим,
више од једне трећине укупног броја незапослених је са
основном школом или без школе - објашњава директор
Филијале Врање Националне службе за запошљавање
Дарко Јанковић. Од септембарских 27.307 незапослених највећи број је старији од 50 година, чак 6.940. Шта
се, не само с том армијом људи, дешава - на страни Интервју.
Једно од решења изнето је на округлом столу „Подстицај запошљавању вишка запослених“. Реч је о 80.000
радника 530 предузећа чија приватизација или стечај
треба да се приведу крају. До сада је решено питање
15.000 радника, од чега су десет хиљада мушкарци. Шта
са осталима, у нашој Теми броја.
Ако бисте овдашњим привредницима, и не само
њима, успех, добит, екстрапрофит или каријеру условили само једном јавном изјавом - да су запослили паметније од себе, број оних који би на то пристали не би одмакао од пар промила. Успешни хрватски менаџер Емил
Тедески, власник Атлантик групе, студентима на Харварду открио је тајну властитог успеха: „Атлантик група
данас вреди неупоредиво више зато што сам имао храбрости да запослим људе који су бољи од мене, људе који
су паметнији и храбрији“. Шта још - на страни Горе - Доле.
Јавила нам се једна читатељка: Имам 60,5 година
и непуне 33 године стажа. Али нећу у пензију. Шта ако
нећете у пензију, на страни Питали сте нас, док ћете о
варалицама из Србије сазнати више на страни Сазнајте
више.
Јесен је, поред слава и свадби, време сајмова запошљавања. Немојте их пропуштати: на Сајму запошљавања на Чукарици понуђено је више од 650 радних места, а у Крушевцу 170 радних места. Локалним акционим
планом запошљавања у Сврљигу биће обухваћена 232
лица. Највећи број, чак 200, биће укључен у јавне радове,
22 лица ће покренути сопствени посао кроз самозапошљавање, док ће десет лица бити укључено у програм
стручне праксе. У Новој Вароши уручено је 50 уговора за
стручну праксу, на Сајму запошљавања у Параћину понуђено је 87 слободних радних места за раднике различитих занимања и степена образовања. Компанија „Делфи пакард“ отвара фабрику у Новом Саду и намерава да
запосли 1.500 радника. У плану је да се у наредна четири
месеца врше тестирања за 80 лица недељно. Филијала
НСЗ у Вршцу организује јесењи сајам запошљавања 17.
новембра. Детаљније на странама - Актуелно.
Милош Чолић

ПРИВРЕДА Предлог председника Фискалног савета Павла Петровића

ПОМОЋ БОЉА ОД ПОВЕЋАЊА

Повећање плата и пензија било би минимално, не веће од један до два одсто укупног фонда за плате и пензије

П

редседник Фискалног савета Павле Петровић изјавио је да Савет сматра да би Влада Србије требало да
преиспита намеру да повећа део зарада и пензија,
изражавајући уверење да би, из угла испуњавања
трогодишњег циља консолидације, циљана једнократна исплата помоћи била боље решење од повишица.
„Сви који су квалификовани за евентуалне повишице зарада или пензија могли би да уместо тога добију једнократну
исплату помоћи, што би, са једне стране, обезбедило помоћ
онима којима је то најпотребније, и то из уштеда које су остварене у 2015. години“, рекао је Петровић за Радио Београд
1. Са друге стране, Петровић сматра да то значи да се по том
основу не би стварале обавезе у 2016. и 2017. години.
„Тиме би се омогућило да се дефицит буџета и даље
смањује у наредне две године, што је неопходно за стабилизацију јавног дуга и оздрављење јавних финансија“, објаснио
је Петровић.
Коментаришући колики простор постоји у буџету за повећање плата и пензија, Петровић је рекао да је то тешко про-

КИНЕЗИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ЗА ТЕЛЕКОМ

ценити, али да је свакако минималан, не већи од један до два
одсто укупног фонда за плате и пензије. Петровић је рекао да
је, с обзиром да и даље нема конкретних планова за смањење
броја запослених у јавном сектору, према процени Савета у
2016. години максимално могуће смањење броја запослених
за 25.000, што би обухватило и оне који одлазе у пензију.

У „Ливници Кикинда - Аутомобилска индустрија“

ОТКАЗ ЗА 63 РАДНИКА

Кинески Телеком је заинтересован за куповину Телекома Србије и тим поводом је одржан први састанак са
представницима те компаније у Влади Србије, изјавила је
државна секретарка у Министарству трговине, туризма и
телекомуникација Татјана Матић. Она је казала новинарима у Скупштини Србије да је кинески Телеком заинтересован за приватизацију Телекома и он се у овој фази
појављује као нови заинтересовани за куповину.

Конкурс за програм за мала предузећа

КРЕДИТИ ЗА МАЛА
ПРЕДУЗЕЋА

Помоћник министра привреде за мала и средња предузећа Катарина Обрадовић Јовановић изјавила је да
ће ове недеље почети конкурс за програм који је намењен
малим предузећима. Програм је намењен микропредузећима и предузетницима који воде двојно књиговодство, као и
задругама које су по последњем финансијском извештају за
претходну годину категорисане као микро или мала предузећа, рекла је Обрадовић Јовановић, гостујући у Јутарњем
програму РТС-а. Услов је да је предузеће основано најкасније
2012. године, јер је неопходан финансијски извештај за 2013.
и 2014. годину.
„Могу да буду у било којој делатности, сем примарне
пољопривредне производње и малопродаје, с обзиром да се
ради о производној опреми“, објаснила је Обрадовић Јовановић. Концепт је такав да се за набавку опреме одређене вредности 70 одсто трошкова финансира из кредита, 25 одсто из
бесповратних средстава, а пет одсто је учешће самог предузетника. Уколико се купује скупља опрема, вредна више од
10 милиона динара, тако да премашује износ од 2,5 милиона
динара који може максимално да буде бесповратна подршка,
предузетник може сам или кроз кредит да финансира остатак.

У

„Ливници Кикинда - Аутомобилска индустрија” још
63 радника добило је отказ. Овим радницима који су
били запослени на неодређено време уговори о раду
биће отказани сукцесивно, током наредна три месеца. Технолошким вишком проглашени су неквалификовани
и квалификовани радници, техничари, администрација и
инжењери.
У марту је без посла у највећој кикиндској фабрици остало 326 запослених, те ће након одласка и ова 63 радника
Ливница на платном списку имати 696 радника.
„Не можемо рећи да пословодство није поступило у
складу са законом, јер је послодавац испунио све мере, међутим, у пракси је то нешто друго. Мере закона, попут понуде
за друго радно место и друге, не постоје. За нас као синдикат ово је велико разочарење, јер смо сматрали да је одлазак радника из ‚Цимоса‘ завршен. Стога само можемо да се
питамо где је крај“, пита Илија Дрљић, председник Савеза
самосталног синдиката.
Сви радници оствариће сва права на основу Закона о
раду, а то значи право на сразмеран годишњи одмор, исплату зараде и право на законом прописану отпремнину, која
је некима већ исплаћена. Група „Цимос“ и даље наставља
пословање у Србији и задржава фабрике у Кикинди и Сечњу,
у којима је запослено око 1.000 људи, који и поред тешкоћа
у пословању редовно добијају плате - саопштено је из компаније.

Дарко Јанковић, директор
Филијале Врање Националне
службе за запошљавање

РАСТЕ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

У првих осам месеци запослено 18.158 лица. Долазак Компаније „Геокс“ за Врање значи 1.250
нових радних места у наредних годину и по дана. Највећи број незапослених међу старијима
од 50 година. У Врању 2004. било запослено 25.940 лица, а деценију касније - 19.383

У

Пчињском округу, који покрива Филијала Врање
НСЗ, у првих осам месеци ове године евидентирано
је 18.158 запослених. Ако посматрамо исти период у
2014. години, када је било евидентирано 16.867 лица,
бележи се пораст за 1.292 лица - каже Дарко Јанковић,
директор Филијале Врање Националне службе за запошљавање.
Каква је структура незапослених на евиденцији
Филијале Врање?
Крајем септембра регистровано је 27.307 незапослених.
Структуру незапослених карактеришу неусклађеност понуде и тражње и неодговарајућа квалификациона структура више од једне трећине укупног броја незапослених су лица са
основном школом или без школе.
Најлакше до посла долазе дипломирани фармацеути,
професори страних језика, као и професори математике,
лекари специјалисти, а са средњом стручном спремом заваривачи и рендгенолошки техничари. Међу суфицитарним занимањима су: техничари свих профила (економски, машински, трговачки, пољопривредни и др.), матуранти гимназије,
медицинске сестре, дипломирани менаџери, дипломирани
економисти, дипломирани правници, професори разредне
наставе.
Колика је била запосленост на овом подручју пре
десет година, а колика је данас?
Према подацима Републичког завода за статистику, у
2004. години на подручју Пчињског округа укупан број запослених био је 51.326, а деценију касније 35.665. Врање је
2004. године имало 25.940 запослених, а деценију касније на
подручју ове општине била су запослена 19.383 лица, у свим
делатностима.
„Јумко“, „Симпо“, „Коштана“... где су они данас?
Врање је деценијама препознавано по овим предузећима. Привредна активност ових субјеката је падала, а услови
тржишне утакмице су довели до потпуног гашења чувене
фабрике обуће „Коштана“. „Јумко“ и „Симпо“ и данас одолевају, превазишли су огромне кризе, социјалне програме, поступак реструктурирања, а и држава улаже напоре да некадашњи гиганти опстану.
„Симпо“ након спроведеног социјалног програма има
укупно 2.554 запослена, а „Јумко“, у коме се тренутно спроводи социјални програм, близу 1.000 радника. Уз уговорене
послове успели су да угледају светло, након дугогодишњег
каскања и посустајања.
„Јумко“ и „Симпо“ су били узданице не само Врања.
Које компаније данас можемо издвојити?
Морамо да поменемо мале породичне компаније, породичне фирме, као што су: „Микромодели“, „Дона лајн“, „Младеновић“, „Калинел“, Ve&Vu, „Морава ентеријери“, које запошљавају већи број људи, уредно измирују обавезе према
држави и опстају већ петнаестак година.
Долазак компаније „Геокс“ (Geox) за Врање значи 1.250
нових радних места у наредних годину и по дана. Компанија
БАТ (British American Tobacco) ради у континуитету, нажалост
са смањеним капацитетима, али производња ради.
„Алфа плам“ има дугогодишњу традицију у производњи
пећи. Компанија је након приватизације показала да има
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Више од једне трећине незапослених са
основном школом или без школе
чврсту и јасну визију и као таква је постала лидер привредне
активности југа Србије.
Каква је сарадња НСЗ са послодавцима?
Оно што постављам себи и својим сарадницима као циљ
у раду јесте да се наши пословни контакти унапређују и подижу на још виши ниво. Као и у животу уопште, увек се морамо трудити да извучемо максимум из себе.
Напоменуо бих сарадњу са „Геоксом“, страним инвеститором који од почетка пословања у Србији сарађује са нашом
филијалом. Тренутно за потребе компаније посредујемо за
15 извршилаца, који ће радити као израђивачи горњих делова обуће - штепери.
Евидентно је да се увећава број послодаваца који се обраћају филијали са захтевима за посредовањем, што сматрам успехом нашег тима.
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У 2004. години на подручју Пчињског округа
укупан број запослених био је 51.326, а деценију
касније 35.665
Тржиште намеће и потребу за одређеним профилима занимања?
У потрази за најдефицитарнијим занимањем на локалном тржишту рада - заваривачем, предузеће СЗП „Заваривач“ Врање се обратило филијали са захтевом за упућивање
15 кандидата заинтересованих за похађање тромесечног
курса за стручно оспособљавање за послове заваривача, у
Школи заваривања која ради при овом предузећу. Кандидати након обуке стичу атест о оспособљености за овај посао.
По успешно завршеном курсу, свим полазницима ће бити
обезбеђен стални посао, уз обавезу рада код послодавца најмање две године од потписивања уговора о раду.
Одличну сарадњу имамо и са компанијом „Алфа плам“,
у којој је кроз програм стручне праксе - стицање практичних
знања и вештина, ангажовано укупно 31 лице и компанијом
„Бритиш Американ тобако“ (British American Tobacco), где је
по истом програму ангажовано 10 лица.
Које предузеће је највише запошљавало у последњих годину дана?
У првих девет месеци ове године Филијали Врање из
свих сектора радног ангажовања пријављена је потреба за
1.115 радних места. Конфекцијске раднике тражила су предузећа: ХК Памучни комбинат „Јумко“ - 72 радника, „Калинел“ - 20 радника, „Пантер“ - 10 шивача конфекције и трикотаже, ДОО „Топ софа СРБ“ - 10 радника на пословима шивења,
Зорана Стошић ПР за производњу одеће „Gavraco“ - 10 шивача конфекције. „Геокс“ (Tehnic Development doo) jе тражио 15
израђивача горњих делова обуће, а PDPP Ve&Vu - 10 помоћних обућарских радника на изради горњих делова обуће.
Да ли је више незапослених међу старијима од 50
година или међу млађима од 30?
Анализа старосне структуре показује највећу заступљеност незапослених међу старијима од 50 година (6.940 незапослених), а нешто је мањи број незапослених млађих од 30
година - 6.666.
Међутим, највеће запошљавање имамо у групи од 25 до
29 година, што је добар податак, имајући у виду чињеницу да
млади одлазе из ових наших крајева, тако да се овим видом,
запошљавањем, умањује континуирано и приметно мигрирање младих ка централном и северном делу земље.
Колико се радника са узетим отпремнинама определило за властити бизнис?
По наведеном критеријуму, на основу статистичких података, у 2015. години 11 лица из категорије теже запошљивих (технолошки вишак) се определило за властити бизнис и
користило субвенције за отварање нових радних места.
За које мере незапослена лица показују највеће интересовање?
Незапослени и послодавци највеће интересовање у овој
години показују за: субвенције за отварање нових радних
места (72 лица), јавне радове (174), стручну праксу (146), селекцију и класификацију (144), обуке на захтев послодавца
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(12). Незапослени су показали посебно велико интересовање
за самозапошљавање (78). Саветници су кроз обуку у Клубу
за тражење посла обухватили 118 лица, у обуку за активно тражење посла укључена су 442 квалификована лица и
353 лица без квалификација, односно нискоквалификована.
У саветовање о могућностима за развој каријере укључено
је 218 незапослених, едукативне услуге у Пословном центру
користило је 277 лица, а информативно-саветодавне услуге
405 лица. Филијала Врање је имала највеће учешће у оквиру
мере јавних радова, где је закључено 13 уговора за 150 лица,
а по уговору за особе са инвалидитетом - за 24 лица.
Каква је сарадња Филијале Врање са локалним самоуправама?
Осим града Врања, који је сврстан у категорију развијених, остале општине у округу спадају у неразвијена, односно девастирана подручја. То је кључни проблем, коју меру
активне политике пре спроводити, да ли задржати младе
и образоване кроз стручну праксу, да не оду из Трговишта,
Босилеграда, Хана или Сурдулице или ставити акценат на
јавне радове и категорије теже запошљивих лица.
Заједно са локалним заједницама успели смо да препознамо суштинске проблеме и потребе, што је резултирало
програмима ЛАПЗ - на јавним радовима ангажовано је 208
лица, а програмом самозапошљавања обухваћена 33 лица.
У сарадњи са локалним самоуправама следи реализација пројекта „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама“ ИПА 2012, отварањем Цен-

Највећа заступљеност лица која су засновала
радни однос у групи од 25 до 29 година
тра за информисање и професионално саветовање у Врању и
постављањем самоуслужних радних станица у Босилеграду,
Владичином Хану, Прешеву и Бујановцу. У општинама Владичин Хан, Бујановац и Прешево биће отворени и клубови за
тражење посла.
Шта је неопходно да сарадња са послодавцима
буде још ефикаснија?
Филијала Врање, осим града Врања, покрива и општине
Босилеград, Прешево, Бујановац, Владичин Хан, Трговиште и
Сурдулица. У свим општинама имамо испоставе и наша мрежа функционише добро, али увек има простора да све буде
много боље. Наша пословна активност мора да се подједнако добро спроводи и у Врању, и у Сурдулици, и у Трговишту.
Свеједно да ли послодавац запошљава једно или десет лица
са евиденције - информације које добија морају бити правовремене, тачне и брзе.
Шта издвајате као специфичност овог подручја?
Природна богатства, бањски туризам, планински центар
Бесна кобила и Власина, уколико се добро и домаћински користе, могу да доведу до повећања броја запослених.
Врање јесте град мерака и севдаха, давно описан у делима Боре Станковића, али бисмо волели да и Врање и Пчињски
округ видимо као на некадашњим фотографијама, када се
радило пуним капацитетима.
Треба промишљено водити и усмеравати предности
близине коридора и граница са суседним државама.
Које су активности у плану до краја године?
До краја године треба реализовати обуке за тржиште
рада и финализирати програм обука на захтев послодаваца.
Филијала је потписала споразуме о реализацији програма
ФООО са основним школама и на том плану се ради по процедури. Максимална пажња се посвећује раду са незапосленим лицима. Суштина је да се промене и потребе наших
клијената благовремено препознају, да одговори на захтеве
и питања буду ажурни и да чинимо све, при томе мислим на
себе и све своје сараднике, да наш заједнички задатак буде
испуњен. Ако желите да будете бољи - такмичите се, ако желите да будете најбољи - сарађујте. Силвана Гавриловић
11.11.2015. | Број 647 |
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ТЕМА БРОЈА На Сајму књига одржан округли сто „Подстицај запошљавању
вишка запослених“

ОТПРЕМНИНА - ПОСЛЕДЊА ШАНСА
Приводи се крају приватизација или стечај чак 530 предузећа, која запошљавају 80.000
радника. Ове године је опредељено 1,6 милијарди динара за решавање вишкова. До сада је
решено питање 15.000 радника, од чега су десет хиљада мушкарци. Веће учешће жена се
очекује када се буду решавали вишкови запослених у јавној управи

Н

а штанду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на Сајму књига, одржан
је округли сто „Подстицај запошљавању вишка запослених“.
„Данашња тема, иако веома болна, од изузетног је значаја. Привредне активности диктирају број запослених и,
нажалост, у наредном периоду ће се велики број људи наћи
у категорији вишка запослених. У последњих петнаестак година, услед приватизације и промене структуре предузећа,
велики је број људи остао без посла и ово питање се решавало
на начин који им није ишао наруку. Сада је Законом о раду
утврђена нова процедура за решавање вишкова запослених.
На тај начин се штити бар минимум права запослених у овом
процесу и обавезују послодавци да донесу програм решавања вишка запослених у коме ће бити садржани и критеријуми, а добровољност може бити само један од њих“, каже
помоћник министра рада Зоран Лазић.
Помоћница министра рада Љиљана Џувер појашњава да је донедавно у поступку приватизације и припреме
за приватизацију примењивана једна одлука владе која се
односила на поступак решавања вишка запослених, а која је
ове године нешто измењена.
„Одлука се односи на предузећа која су у завршној фази
приватизације. У портфолију Агенције за приватизацију је
530 предузећа, чија приватизација или стечај треба да се
приведу крају, а која запошљавају 80.000 радника. Ове године је опредељено 1,6 милијарди динара за решавање вишкова
запослених, како би се овим предузећима помогло да се економски оснаже и припреме за приватизацију, а тамо где то
није могуће да се обезбеде средства за отпремнине. До сада
је решено питање 15.000 радника, од чега су десет хиљада
мушкарци. Веће учешће жена се очекује када се буду решавали вишкови запослених у јавној управи”, рекла је Џувер и
додала да су се радници од свих опција које је нудила одлука
владе о Програму за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015. годину, најчешће опредељивали за
опцију - 200 евра по години стажа.
„Иако је планирано да се до краја године реши статус
највећег броја ових предузећа и њихових запослених, ипак
ће остати један број радника који ће морати да буде обухваћен током следеће године. Велика је брига државе како ће
вишковима запослених који долазе из ових преузећа која се
припремају за приватизацију или одлазе у стечај и људима
који ће доћи из јавног сектора, помоћи да поново дођу до
новог запослења. У прилог томе говори и недавно усвојени
Национални акциони план запошљавања за 2016. годину, по

Из категорије вишка запослених
пријавило се 31.665 лица
У периоду јануар - септембар 2015. године, на евиденцију Националне службе за запошљавање пријавило
се укупно 31.665 лица из категорије вишка запослених,
од чега 15.109 жена. У извештајном периоду, број индивидуалних планова запошљавања утврђених са новопријављеним лицима из категорије вишка запослених је
15.198. Од почетка године у мере активне политике запошљавања укључена су 11.392 лица из категорије вишка
запослених.
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„Бојим се да ће већина ових људи бити трајни
терет на евиденцији НСЗ, јер имају велики број
година, немају квалификације и представљају
тешко покретну радну снагу. С друге стране,
наше тржиште рада је презасићено“, сматра
Милан Грујић, председник Синдиката запослених
у комуналној делатности
којем су вишкови запослених поново једна од приоритетних
категорија”, напомиње Љиљана Џувер.
Шеф одсека у Сектору за рад у Министарству за рад и
запошљавање Снежана Богдановић, подсећа да процедура за решавање вишкова запослених, коју прописује Закон
о раду, подразумева сарадњу послодаваца, синдиката и Националне службе за запошљавање у овом процесу.
“Ова сарадња мора да се оствари и пре доношења програма за решавање вишка запослених, и то у циљу налажења
решења за останак запосленог кроз, на пример, прелазак на
друго радно место у оквиру предузећа, прерасподелу радног
времена или запошљавање код новог послодавца. Отпремнина која је гарантована за све запослене, крајња је инстанца
уколико друга решења нису могућа и уколико дође до отказивања уговора о раду”, каже Богдановић и напомиње да
вишкови запослених имају право и на новчану накнаду, што
значи да ће у извесном периоду бити материјално збринути.
Ове особе спадају у категорију теже запошљивих лица
и имају приоритет при укључивању у мере активне политике запошљавања, и по овогодишњем, али и по Националном
акционом плану запошљавања за 2016. годину. У овој категорији су и незапослени млади до 30 година, лица старија
од 50 година, незапослени без квалификација и нискоквалификовани, као и особе са инвалидитетом и Роми. Акционим
планом је прописан пакет услуга за незапослена лица која
имају приоритет за укључивање у мере активне политике
запошљавања.
„Активности које су у вези са вишковима запослених
реализују се у две фазе. Прва фаза се спроводи у циљу превенције незапослености, па ту спадају активности којима се
реагује унапред, пре престанка радног односа, односно пре
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Предлог програма за решавање вишка
запослених доставила 234 послодавца
Од почетка 2015. године, у складу са законом, 234
послодавца су Националној служби за запошљавање
доставила свој предлог програма за решавање вишка
запослених, са предвиђеним вишком од 18.272 радника.
Обављена су 292 састанка са руководством 212 предузећа, а 12.164 лица информисана о услугама које пружа
НСЗ, односно о програмима и мерама активне политике
запошљавања, показује Споразум о учинку за период јануар - септембар 2015. године.
него што се вишкови пријаве на евиденцију незапослених.
Прво организујемо састанак стручног тима НСЗ са синдикатима и руководством предузећа које се суочава са вишком
запослених, у циљу размене информација од значаја за решавање статуса потенцијалних вишкова. Дајемо саветодавну и стручну помоћ како би се премостили новонастали
проблеми. Групни информативни састанак организујемо
и са потенцијалним вишковима запослених, који се путем
упитника изјашњавају о мерама за које су заинтересовани.
Сви запослени који су се изјаснили да желе индивидуални
разговор, у просторијама послодавца пролазе и кроз процес
саветовања. На основу попуњеног упитника или индивидуалног разговора са саветником за запошљавање, запослени
се може укључити у обуке за активно тражење посла или
развој предузетништва или у Клуб за тражење посла“, каже
Тања Будимир, начелница Одељења за посредовање у запошљавању НСЗ и додаје да се у циљу обезбеђивања нових
слободних радних места за потенцијалне вишкове запослених организују обиласци послодаваца, како би се прикупили
подаци о могућностима запошљавања.

Законом о раду утврђена нова процедура за
решавање вишкова запослених. Штити се минимум права запослених у овом процесу и обавезују
послодавци да донесу програм решавања вишка
у коме ће бити садржани и критеријуми, а добровољност може бити само један од њих
Од почетка 2015. реализовано
530 посета послодавцима
У циљу обезбеђивања нових слободних радних места
за потенцијалне вишкове запослених, НСЗ организује
обиласке послодаваца, како би се прикупили подаци о
могућностима запошљавања потенцијалних вишкова запослених. Од почетка 2015. године реализоване су посете
код укупно 530 послодаваца, које су резултирале са 1.016
пријава потреба за запошљавањем за 6.406 извршилаца.
Ова мера се спроводи и у оквиру пакета које НСЗ примењује након пријаве вишкова на евиденцију незапослених. Од почетка 2015. године реализоване су посете 519
послодаваца са овим циљем, које су резултирале са 965
пријава потреба за запошљавањем 3.074 извршиоца.

Отпремнина која је гарантована за све запослене, крајња је инстанца уколико друга решења
нису могућа и уколико дође до отказивања
уговора о раду

Од свих опција које је нудила одлука владе о
Програму за решавање вишка запослених у
поступку приватизације за 2015. годину,
радници најчешће бирали опцију 200 евра по
години стажа.
„Након пријаве вишкова на евиденцију незапослених,
НСЗ приоритетно укључује вишкове запослених у програме
и мере активне политике запошљавања, и то у оквиру другог
пакета услуга. Пре свега, врши се процена запошљивости,
утврђује индивидуални план запошљавања и мере које су
најпогодније за активацију и унапређење запошљивости
(радионица за превладавање стреса услед губитка посла и
друге мере). Такође, организујемо и посебно информисање
о могућностима и предностима улагања отпремнина у самозапошљавање, удруживање отпремнина ради запошљаБесплатна публикација о запошљавању

вања, коришћење лизинга и франшизинга и слично“, каже
Тања Будимир и истиче да је највеће интересовање за обуке
за активно тражење посла и сајмове запошљавања.
Председник Синдиката запослених у комуналној делатности Милан Грујић наглашава да је велика брига синдиката за велики број младих људи који услед немогућности
да нађу посао напуштају земљу, а посебно за 80.000 радника
којима прети да у наредном периоду остану без посла.
„Бојим се да ће већина ових људи бити трајни терет на
евиденцији НСЗ, јер имају велики број година, немају квалификације и представљају тешко покретну радну снагу. С
друге стране, наше тржиште рада је презасићено. Мислим да
треба установити неки национални оквир знања, како би се
усмерили на обуке које су тржишту неопходне“, каже Грујић
и додаје да су последице рушилачке приватизације евидентне, плате су смањене за 2,5 процената, наставља се тенденција смањења броја запослених, без обзира на званичне неусаглашене статистике. Мање је и страних инвестиција, јер за
њих није потребна јефтина радна снага, већ добро обучена,
Александра Бачевић
уз повољан амбијент.
11.11.2015. | Број 647 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Београђанин у Силицијумској долини

ЛАКО САМ СЕ
ЗАПОСЛИО У
ФЕЈСБУКУ

Многи људи виде велике компаније као
нешто недостижно, а нису свесни да
заправо имају сво неопходно знање

О

пуштено радно окружење, скроман шеф, све што ти
треба надохват руке - гласи опис посла у централи
„Фејсбука“ у САД, виђено очима Ненада Божидаревића. Овај 25-годишњи Београђанин већ скоро три
године ради као фронт-енд инжењер у „Фејсбуку“, претежно
на интерфејсима који су видљиви корисницима.
- У мом случају, то су делови Фејсбука и Инстаграма за
рекламирање, односно алати које оглашивачи користе да би
правили рекламе и пратили њихове перформансе, прича Божидаревић.
А све је почело тако што га је крајем 2011. контактирао регрутер из „Фејсбука“ и питао да ли је заинтересован за праксу.
- У то време сам већ био на пракси у „Мајкрософтовом“
Развојном центру у Београду, али нисам имао планове за
предстојеће лето, па сам одлучио да окушам срећу. С обзиром да је већ тада „Фејсбук“ био једна од најпожељнијих ИТ
компанија, нисам имао велике амбиције и у читав процес
сам ушао само да бих стекао неко ново искуство. Међутим,

Опуштено радно окружење, скроман шеф, све
што ти треба надохват руке - гласи опис
посла у централи „Фејсбука“ у САД

„Фејс“ је сигуран
Да ли си пратио аферу Сноуден? Мислиш ли да приступ
нашим подацима на ФБ може имати и неко за кога не
бисмо желели да има ту могућност?
Да све то посматрам споља, или као неко ко уопште
није у ИТ индустрији, можда бих био забринут. Међутим,
након времена проведеног овде, постало ми је јасно да
компаније које баратају таквом количином приватних података могу много више да изгубе њиховим неетичким
коришћењем и да нико није луд да направи тако катастрофалан пословни потез. Не само да се подаци не продају,
већ је њихова сигурност један од примарних циљева компаније.
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Три техничка интервјуа која сам имао прошла
су добро, па ми је убрзо стигла понуда да дођем
у Калифорнију…
три техничка интервјуа која сам имао прошла су добро, па
ми је убрзо стигла и понуда да дођем у Калифорнију на тромесечну праксу. Оним што сам постигао током праксе моји
надређени су очигледно били задовољни, пошто сам на крају
добио понуду да се догодине запослим.
Да ли си био изненађен када су те позвали?
- Иако сам интервјуима био задовољан, нисам имао
представу о томе какви су критеријуми за запослење. Водио
сам се претпоставком да су високи, тако да на крају јесам
био изненађен. Сада, додуше, много боље разумем цео процес и схватам да и није толико тежак. Мислим да је у Србији
највећи проблем што многи људи виде ове велике компаније
као нешто недостижно, а нису свесни да заправо имају сво
неопходно знање.
Како си замишљао рад у „Фејсбуку“ и колико се твоја
идеја разликовала од онога како је заиста тамо?
- Слично критеријумима код интервјуа, нисам имао никакву представу ни шта ме очекује током рада, али свакако
могу да кажем да је много боље од било чега што сам могао
да замислим. ИТ компаније, посебно у Силицијумској долини, функционишу тотално другачије од обичних компанија и
самим тим је тешко било где другде видети како то изгледа
или пренети некоме сопствене утиске.
Какве су вам канцеларије, да ли постоји неки кодекс облачења?
- Најједноставнији начин да се опише радно окружење је
- опуштено. Правила је мало, па тако не постоји ни дрес-код,
ни радно време, али се од запослених очекује да се понашају
рационално. У принципу, један од главних циљева наших
канцеларија је да запосленима пруже апсолутно све што је
потребно да радни дан буде што угоднији и ефикаснији, почевши од основних ствари, као што су храна и пиће, преко
простора за одмор или играње, до банака и лекара... Као прави мали град.
Да ли си упознао Марка Закерберга? Какав утисак
си стекао о њему?
- Нисам га упознао лично, али га често виђам по кампусу. Много времена проводи на послу и веома је приступачан,
али сви запослени истовремено поштују њега и његово време, па га никада не салећу. Мој утисак, који дели и већина
мојих колега, јесте да је веома скроман и отворен, као и да
заиста верује у нашу мисију и саму компанију, па је уједно
заиста права особа да води „Фејсбук“. Марко Р. Петровић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ИПА 2012: Повећање делотворности политике
запошљавања према угроженим групама
На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15), Уговора о донацији - Спољне активности Европске уније - 2014/342-598 (од
22.04.2014. године) и Практичног водича - Набавке и грантови за спољне
активности Европске уније - ПРАГ (важећи од 15. јула 2015. године, верзија
2015.0, Одељак 6.9.2)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИПРАВНИКА
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм приправника подразумева стручно оспособљавање незапосленог
за самосталан рад у струци и полагање приправничког/стручног испита,
у складу са законом или општим актом послодавца, уз заснивање радног
односа.
Програм приправника траје у складу са законом, односно у складу са актом
о организацији и систематизацији послова код послодавца/описом посла, а
Национална служба учествује у финансирању најдуже до 12 месеци, и то:
- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,
- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем,
- до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим
образовањем.
Незапослени који је радио краће од времена утврђеног за приправнички
стаж у степену стручне спреме које је услов за рад на тим пословима, у програм се може укључити за преостало време потребно за стицање услова за
полагање приправничког/стручног испита.
Јавни позив за реализацију програма приправника представља основ за
доделу de minimis државне помоћи.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Национална служба послодавцима рефундира средства за трошкове дела
зараде са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално
осигурање лица укључених у програм, на месечном нивоу, до 28.400,00
динара, за пун фонд радних часова.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма приправника може остварити
послодавац под условом:
- да припада приватном сектору, односно да је удео приватног капитала
100% (напомена: право на средства за оспособљавање приправника не
могу остварити: државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава и удружења грађана);
- да је седиште послодавца или организациона јединица послодавца где ће
запослити приправника у руралном подручју, према списку1 који је саставни део овог Јавног позива);
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
- да рачун/и послодавца није/су у блокади;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте
редовно измирује;
- да је као услов законом или актом о организацији и систематизацији
послова код послодавца прописана обавеза обављања приправничког
стажа за рад на одређеним пословима; уколико послодавац у складу са
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законом нема обавезу сачињавања акта о организацији и систематизацији
послова, у обавези је да уговор о раду који закључује са приправником
садржи назив и опис послова које запослени треба да обавља;
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно
има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који,
уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
• има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и приправник и
има најмање 12 месеци радног искуства у струци, или
• најмање је истог нивоа образовања као и приправник и има најмање 24
месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати приправник и има струку која је дефинисана актом о организацији и
систематизацији послова код послодавца;
- има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем у складу са
законом подразумева се свако лице које је обвезник пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање);
- запосли незапосленог који се води на евиденцији Нaционалне службе и:
• има средње, више или високо образовање;
• није у сродству са послодавцем (родитељ, супружник, брат, сестра и
дете), а што ће се доказивати изјавом;
• први пут заснива радни однос у својству приправника за занимање за које
је стекло одређену врсту и степен стручне спреме или које је радило краће
од времена утврђеног за приправнички стаж у степену стручне спреме који
је услов за рад на тим пословима;
• који се води на евиденцији незапослених у руралном подручју;
• није био у радном односу, нити је био радно ангажован код послодавца подносиоца захтева, у периоду од 6 месеци пре подношења захтева.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм приправника укључи до два незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има право да у програм приправника укључи незапослена лица чији
број не може бити већи од 20% укупног броја запослених. 2
Национална служба за запошљавање у сарадњи са послодавцем врши
селекцију незапослених који ће бити укључени у програм.
Документација за подношење захтева:
- захтев са планом и програмом стручног оспособљавања приправника 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 за све запослене, у месецу који претходи месецу у коме је поднет
захтев;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса (јавних прихода) до месеца који претходи месецу у коме је поднет
захтев, за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
- 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 о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је
поднет захтев;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи
мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
- извод из закона и акта о организацији и систематизацији послова код
послодавца или назив и опис послова за које ће се приправник оспособљавати, као и услови за обављање истих;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, и то:
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави
на обавезно социјално осигурање - образац М-А);
1 Извор информација: Републички завод за статистику, Текуће стање
насеља – Насеља са ознаком О (остала насеља- http://webrzs.stat.gov.rs/
WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=321 )
2 Како се овај Јавни позив финансира из фонда ИПА 2012, максимални
износ који један подносилац може да прими под овим позивом се одређује
на основу Практичног водича - Набавке и грантови за спољне активности
Европске уније - ПРАГ (важећи од 15. јула 2015. године, верзија 2015.0,
Одељак 6.9.2) и не може да прелази 60.000 евра у динарској противвредности.
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• доказ о квалификацијама ментора (диплома/уверење);
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству 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 месту рада приправника, 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 одобравању средстава 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:
програм стручног оспособљавања приправника, кадровски капацитети
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послодавца, дужина обављања делатности послодавца, делатност послодавца (претежна). Критеријуми за бодовање захтева и динамика одлучивања биће објављени на огласним таблама надлежних филијала, даном
објављивања Јавног позива. Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у
складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених
критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број
бодова код критеријума „Програм стручног оспособљавања приправника“,
затим „Кадровски капацитети“ и на крају критеријуми „Дужина обављања
делатности“ и „Делатност послодавца (претежна)“.
Динамика одлучивања
Одлучивање по поднетим захтевима реализује се на месечном нивоу,
почев од датума објављивања Јавног позива, а одлука о одобравању средстава доноси се у року до 60 дана од дана подношења захтева. Одлуку
о одобравању средстава којом се укључује до 49 незапослених, доноси
директор надлежне филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе. Одлуку о одобравању средстава 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.

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

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба и послодавац у року до 30 дана од дана доношења
одлуке о одобравању средстава закључују уговор, којим уређују међусобна
права и обавезе.
У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној
служби достави потписан уговор о раду са лицем запосленим у својству
приправника, потврду пријаве на обавезно социјално осигурање, као и
попуњен образац изјаве да послодавац и приправник нису у сродству.
Датум почетка спровођења програма приправника мора бити након датума
доношења одлуке о одобравању средстава.
У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, која
су:
1. За предузетника:
- две истоветно трасиране менице корисника средстава са два жиранта,
меничне изјаве жираната и менично овлашћење;
2. За правно лице:
- две истоветне бланко сопствене менице са меничним овлашћењима.
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
делатности у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни
извршитељ и сл.).
У случају престанка радног односа лица пре истека времена трајања уговорне обавезе, послодавац је у обавези да у року до 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос са другим незапосленим који
испуњава потребне услове у складу са законом и да га задржи у радном
односу најкраће до истека уговором предвиђеног рока.
Послодавац који у току уговорне обавезе не испуни уговором преузете обавезе, дужан је да Националној служби врати исплаћена средства увећана
за припадајућу камату од датума преноса средстава.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- запосли незапосленог најмање у дужини финансирања стручног оспособљавања приправника;
- стручно оспособљава приправника у складу са достављеним програмом
приправништва;
- оспособи приправника за самосталан рад у струци;
- редовно врши исплату зараде, у складу са законом, на текуће рачуне лица
укључених у програм приправника;
- уз захтев за рефундацију дела зараде, Националној служби доставља
доказе о исплати зараде, пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лице укључено у програм приправника;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;
- организује полагање приправничког/стручног испита за самосталан рад,
односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита
пред надлежним органом;
- изда приправнику уверење о обављеном приправничком стажу, односно
положеном приправничком испиту;
- достави Националној служби извештај о обављеном приправничком
стажу, односно положеном приправничком/стручном испиту и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
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, а најкасније до
20.09.2016. године.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека,
посао се тражи
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У ОВОМ БРОЈУ

358
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.

12

| Број 647 | 11.11.2015.

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

Администрација и управа

Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места
у државним органима - пречишћен текст („Службени гласник РС“,
бр. 41/07 и 109/09), в.д. директор Управе за трезор оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство
финансија - Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9
II Радно место које се попуњава:
ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО

1) Виши саветник - директор филијале
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање
7 година радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област државне управе, буџетског система,
платног промета и радних односа - усмено; познавање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару; вештине аналитичког
резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Панчево, Масарикова 2
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Управа за трезор, Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс”.
V Лице које је задужено за давање обавештења: Дарко
Алемпијевић, тел. 011/3202-317.
Заједничко за сва радна места
Услови за рад на свим радним местима: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице;
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде,
решења и други акти из којих се види на ком радном месту, са
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од стране јавног бележника.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања
и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од
30. новембра 2015. године, са почетком у 9 часова, у Београду, у
просторијама Службе за управљање кадровима, адреса: Булевар
Михајла Пупина 2 (Источно крило) и Управе за трезор - Министарство финансија, Поп Лукина 7-9.
О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које
наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити
обавештени на контакт бројеве које наведу у својим пријавама.
Описе послова за наведено радно место можете погледати на
сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.
НАПОМЕНЕ
За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране
јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства финансија
- Управе за трезор: www.trezor.gov.rs, на веб-страници Службе за
управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе,
на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
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11.11.2015. | Број 647 |

13

Администрација и управа

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

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

Помоћник директора - руководилац
Сектора за заштиту и контролу коришћења
државне имовине и располагање
грађевинским земљиштем
у Републичкој дирекцији за имовину Републике
Србије - положај у четвртој групи

Опис послова: руководи Сектором; планира, усмерава и надзире рад државних службеника; остварује сарадњу из делокруга
Сектора са другим органима; врши најсложеније послове из делокруга Сектора; организује и координира рад Сектора; обавља и
друге послове по налогу директора.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету;
најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни
стручни испит; познавање рада на рачунару; држављанство
Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Сектора за заштиту и контролу коришћења државне
имовине и располагање грађевинским земљиштем у Републичкој
дирекцији за имовину Републике Србије, стручна оспособљеност
за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке
из пријаве и разговором; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на
рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Грачаничка 8.
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,
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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); доказ
о познавању рада на рачунару.
Лице које нема положен државни стручни испит може да поднесе
пријаву на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог
испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у
року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на
конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о
положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана
истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање
положаја.
Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару
подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.
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 у коме се положај попуњава, а који је 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 Републичке дирекције за имовину Републике Србије, 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.
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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 - Пореска управа, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник директора - руководилац
Сектора за информационе и
комуникационе технологије

у Пореској управи у Министарству финансија положај у петој групи
Опис послова: руководи радом Сектора; планира, организује,
обједињава и усмерава рад Сектора; распоређује послове на
уже унутрашње организационе јединице; обезбеђује законито,
правилно и благовремено извршавање послова из делокруга
Сектора; пружа потребну стручну помоћ запосленима у Сектору. Предлаже активности на развоју и изградњи рачунарских
система подршке; мере за унапређење информационог система;
формирање пројектних тимова, опредељење стандарда и стратегије заштите података, информација и опреме у Пореској управи;
опредељење метода развоја и изградње система подршке. Спроводи на нивоу Сектора основна стратешка опредељења и усаглашава их са стратегијом Пореске управе. По усмерењу директора
Пореске управе, сарађује са државним и међународним органима и организацијама и унутрашњим јединицама Пореске управе.
Преко регионалних одељења успоставља сарадњу са директорима филијала у домену координације функције информационог
система и рачунарске подршке. Обавља и друге послове у вези
са делокругом Сектора, као и послове које му повери директор и
заменик директора Пореске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит;
држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Сектора за информационе и комуникационе технологије у Пореској управи 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.
Бесплатна публикација о запошљавању

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Саве Машковића 3-5.

2. Помоћник директора - руководилац
Сектора за материјалне ресурсе

у Пореској управи у Министарству финансија положај у петој групи
Опис послова: руководи радом Сектора; планира, организује,
обједињава и усмерава рад Сектора; распоређује послове на
уже унутрашње организационе јединице; обезбеђује законито,
правилно и благовремено извршавање послова из делокруга
Сектора; пружа потребну стручну помоћ запосленима у Сектору; спроводи на нивоу Сектора основна стратешка опредељења
и усаглашава их са стратегијом Пореске управе. По усмерењу
директора Пореске управе сарађује са државним и међународним
органима и организацијама и унутрашњим јединицама Пореске
управе. Преко регионалних одељења успоставља сарадњу са
директорима филијала у домену координације функције управљања материјалним ресурсима. Обавља и друге послове у вези
са делокругом Сектора, као и послове које му повери директор
Пореске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у
струци; положен државни стручни испит; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Сектора за материјалне ресурсе у Пореској управи 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, Саве Машковића 3-5.
Заједничко за положаје који се оглашавају
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење
пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана
од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи име
и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства
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
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уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту).
Лице које нема положен државни стручни испит може да поднесе
пријаву на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог
испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у
року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на
конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о
положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана
истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање
положаја.
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 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 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.

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Македонска 42
тел. 011/3300-551

Грађевински инспектор

на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог, у Одељењу за грађевинску инспекцију
УСЛОВИ: висока школска спрема (четворогодишње студије),
грађевински или архитектонски факултет; 3 године радног стажа на истим или сличним пословима; положен државни стручни
испит по програму за вишу и високу стручну спрему; да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има
општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кривично дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Пријаве са потребним доказима, у оригиналу или оверене копије, подносе се Управи Градске општине, на
наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, а
о пријавама ће се одлучити у року од 15 дана од дана истека рока
оглашавања. Контакт телефон за информације: 011/3300-551.

Посао се не чека, посао се тражи
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ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
УПРАВА ОПШТИНЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
11000 Београд, Устаничка 53

Шеф одсека у Одељењу за инспекцијске
послове

Одсек за управно-правне послове, на одређено
време ради замене привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: ВСС, правни факултет, пет година радног стажа, положен стручни испит, познавање рада на рачунару.

Шеф одсека у Одељењу за општу управу
Одсек за општу управу, на одређено време ради
замене привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: ВСС, правни факултет, једна година радног стажа,
положен стручни испит, познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и опште услове утврђене
чл. 6 Закона о радним односима у државним органима, и то: да
је држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здравствену
способност; да се у моменту оглашавања слободног радног места
против њега не води поступак пред истражним органима; да у
моменту оглашавања слободног радног места није осуђиван за
кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Докази који се прилажу уз пријаву на
оглас: пријава са биографијом, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, диплома којом се потврђује стручна
спрема, фотокопија радне књижице, доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, сертификат о познавању
рада на рачунару, уверење о здравственој способности, уверење
надлежног суда да против кандидата није покренут истражни
поступак и уверење надлежног органа управе да кандидат није
осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу, све у оригиналу или овереним фотокопијама. Пријаве са доказима о испуњавању услова
огласа подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”, на адресу: Управа Градске општине Вождовац,
Одељење за општу управу, Београд, Устаничка 53 или непосредно на писарници Управе општине, Београд, Устаничка 53. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази (у оригиналу
или оверену фотокопију), као и неблаговремене, неразумљиве и
недопуштене пријаве, неће се разматрати и биће одбачене. Сви
изрази, појмови, именице, прилози и глаголи у овом огласу који
су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола. Додатне информације могу се добити на
телефон: 011/244-1071, локал 142.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

34300 Аранђеловац, Венац слободе 10
тел. 034/711-311

Финансијски послови трезора

у Одељењу за финансије и рачуноводство, на
одређено време од 12 месеци, због повећаног обима
послова
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економских наука, на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године (VII/1 степен
стручне спреме по старом закону о високом образовању); једна
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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година радног искуства у струци и положен стручни испит за рад
у органима државне управе. Поред доказа о испуњавању посебних услова, кандидати су дужни да уз пријаву на оглас приложе
следеће: извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија);
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ да се
против кандидата не води истрага нити је подигнута оптужница; доказ да лице није осуђивано на безусловну казну затвора у
трајању од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државним органима. Документа предати оригинална или оверене фотокопије истих. Пријаве слати на адресу: Општинска управа Општине Аранђеловац,
Венац слободе 10, уз назнаку: “Пријава на оглас”.

К РА Љ Е В О
ГРАД КРАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1
тел. 036/306-090, 306-009

Радно место за административно-техничке
послове у дечјој заштити
у Одељењу за друштвене делатности, на одређено
време до годину дана због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног, природно-математичког или техничко-технолошког смера или гимназија (IV степен
стручне спреме), положен државни стручни испит и најмање 1
година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

Радно место за административно-техничку
обраду аката и предмета
у Одељењу за привреду и финансије, на одређено
време до годину дана због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног, природно-математичког или техничко-технолошког смера или гимназија (IV степен
стручне спреме), положен државни стручни испит и најмање 1
година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

Радно место благајника

у Одељењу за заједничке послове, на одређено
време до годину дана због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња стручна спрема економског смера (IV степен
стручне спреме), положен државни стручни испит и најмање 1
година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

Радно место руковаоца телефонском
централом

у Одељењу за заједничке послове, на одређено
време до годину дана због повећаног обима посла
УСЛОВИ: ТТ манипулант (III степен стручне спреме).

Радно место за административно-техничке
послове
у Одељењу за пореску администрацију, на одређено
време до годину дана због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног, природно-математичког или техничко-технолошког смера или гимназија (IV степен
стручне спреме), положен државни стручни испит и најмање 1
година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

Радно место пореског извршитеља

у Одељењу за пореску администрацију, на одређено
време до годину дана, због повећаног обима посла
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног, природно-математичког, или техничко-технолошког смера или гимназија (IV степен стручне спреме), положен државни стручни испит и најмање
1 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Пријаве се могу предати лично, на шалтерима 1 и 2
Градског услужног центра или послати поштом на адресу: Градска управа града Краљева - Одељење за општу управу, Трг Јована Сарића 1, са назнаком: „За оглас“, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Уз пријаву кандидати
су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних
услова: доказ о школској спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци), доказ о радном искуству у струци, доказ о положеном
државном стручном испиту (за рад у органима државне управе) и
уверење 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 од надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци),
а изабрани кандидати по извршеном избору и лекарско уверење.
За радна места где је као услов наведено знање рада на рачунару, обавезно је доставити и доказ о познавању рада на рачунару.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или овереној фотокопији, као и неблаговремене пријаве, неће
се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5
тел. 037/714-674

Ликвидатор

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: стечено образовање из области економских наука на
студијама првог степена (основне академске студије, основне
струковне студије), односно на студијама у трајању до три године,
једна година радног искуства, положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару. Поред пособних услова из члана 6
Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије; да има општу здравствену способност; да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Пријаве са документацијом којом се потврђује испуњеност тражених услова подносе се
Општинској управи Општине Трстеник, у року од 8 дана.

ЛЕСКОВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

16230 Лебане, Цара Душана 116
тел. 016/843-083

Конкурс објављен у публикацији „Послови“
07.10.2015. године, поништава се у целости. Пристигле
пријаве на оглас ће неотворене бити враћене кандидатима.

Посао се не чека,
посао се тражи
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НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

године друштвеног смера - дипломирани правник, положен испит
за рад у државним органима и 1 година радног искуства. Непотпуне и неблаговремене молбе се неће разматрати. Пријаве треба
поднети начелнику Општинске управе Општине Темерин, у року
од осам дана од дана објављивања огласа.

Технички секретар

ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ
АД НОВИ САД

18220 Алексинац, Књаза Милоша 169
тел. 018/804-711

за рад у Служби за скупштинске послове, на
одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; једна година радног искуства; положен стручни испит за рад у органима државне управе; познавање рада на рачунару; општи услови из члана 6 Закона о радним односима у државним органима - да је кандидат
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу
здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас
доставити, у оригиналу или у овереној фотокопији: доказ о школској спреми; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није под
истрагом, односно да није кажњаван (доказ основног суда, основног и вишег тужилаштва и МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне
управе; доказ о радном искуству; лекарско уверење (прилаже
кандидат који буде изабран). Пријаве са доказима о испуњености
свих услова из огласа доставити на горенаведену адресу, са назаком: “За оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

НОВИ СА Д
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА

21235 Темерин, Новосадска 326
тел. 021/843-888

Послови радних односа и праћења рада
јавних установа

на одређено време од једне године, због повећеног
обима посла
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у радни
однос предвиђене Законом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи,
и то: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да
има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, високо образовање стечено на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Нови Сад, Школска 3
e-mail: institut@institut.co.rs

Стручни сарадник

у Служби за испитивање возила, на територији
Републике Србије
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, VII/1 степен стручне спреме; возачка дозвола Б категорије, рад у апликацији АБЦ;
радно искуство 12 месеци на пословима испитивања возила.

Виши стручни сарадник

у Сектору контролисања и сертификације, на
територији Републике Србије
УСЛОВИ: доктор машинства, VIII степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до 25.12.2015. године. Кандидати
могу своје радне биографије да доставе мејлом. Лице за контакт:
Саша Силвестер.

ПАНЧЕВО
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПОВО
26204 Опово, Братства јединства 7
тел. 013/682-443

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора, поред општих услова предвиђених законом, мора да испуњава и следеће посебне услове:
да је држављанин Републике Србије, да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године и одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрогошких и социолошких наука, односно стручни назив
дипломирани социолог, да има најмање 5 година радног искуства
у струци, да није осуђиван за кривична дела из групе кривичних
дела притив живота и тела, против слободе и права човека и
грађанина, против права на основу рада, против части и угледа,
против полне слободе, против брака и породице, против службене дужности, као и против уставног уређења и безбедности
Републике Србије, да поседује организаторске способности. Кандидат за директора, поред прописане конкурсне документације,
којом доказује испуњеност наведених услова, дужан је да поднесе и програм рада за мандатни период, који разматра Управни
одбор у поступку давања мишљења за именовање директора.
Пријаве се подносе Управном одбору Центра за социјални рад
Опово, 26204 Опово, Братства јединства 7, у року од 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”, са назнаком: „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

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

Администрација и управа

ПРОКУПЉЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, Таткова 2
тел. 027/324-040

Начелник Општинске управе Општине
Прокупље
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава посебне услове прописане
чланом 54 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07), и то: завршен правни факултет, положен испит за рад
у органима државне управе и најмање 5 година радног искуства
у струци. Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава
и опште услове прописане чланом 6 Закона о радним односима
(„Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001
и 39/2002), и то: да је држављанин РС, да је пунолетан, да
има општу здравствену способност, да има прописану стручну
спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз
пријаву кандидат прилаже документацију у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о завршеном правном факултету, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о
положеном државном стручном испиту, доказ о радном искуству,
лекарско уверење, уверење да није под истрагом и доказ да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном орагану. Доказ о испуњености
услова опште здравствене способности доставља изабрани кандидат. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”, са назнаком: “За оглас за начелника Општинске управе”, на адресу Општинске управе.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ШИД
22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Оглас објављен 21.10.2015. године у публикацији
“Послови “ поништава се за радно место: извршилац
за административне послове, на одређено време ради
замене одсутног запосленог.

на основним студијама у трајању од најмање 4 године; правни
факултет; положен стручни испит за рад у органима државне
управе; најмање 3 године радног искуства; познавање рада на
рачунару.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним
органима: да је држављанин РС; да је пунолетан; да има општу
здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву кандидати подносе следећа документа,
у оригиналу или овереној фотокопији: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење да нису осуђивани,
лекарско уверење, диплому о стеченој стручној спреми, радну
књижицу (оверена фотокопија). Пријаве се подносе Општинској
управи - Услужни центар или поштом препоручено, са назнаком:
“За оглас”, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
приајве неће се узимати у разматрање.

ВАЉЕВО
ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ГРАДА ВАЉЕВА И ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ,
МИОНИЦА И ОСЕЧИНА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-853

Заменик правобраниоца Заједничког
правобранилаштва града Ваљева и
општина Лајковац, Љиг, Мионица и
Осечина
на период од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: На радно место може бити изабрано лице које је
држављанин Републике Србије и које поред општих услова за
рад у државним органима треба да испуњава и следеће посебне
услове: завршен правни факултет, положен правосудни испит,
са најмање пет година радног искуства у правној струци после
положеног правосудног испита. Пријава са доказима о испуњавању општих и посебних услова конкурса подноси се Комисији за
кадровска и административна питања и радне односе Скупштине
града Ваљева, Карађорђева 64, 14000 Ваљево, са назнаком: “За
конкурс”.

УЖИЦЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АРИЉЕ

31230 Ариље, Светог Ахилија 53
тел. 031/891-171

Виши порески извршитељ
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 4 године, економског
смера; положен стручни испит за рад у органима државне управе; најмање 3 године радног искуства; познавање рада на рачунару (Word, Internet, Excel).

Нормативно - правни послови
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
Бесплатна публикација о запошљавању
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Трговина и услуге

Трговина и услуге

15300 Лозница, Бањска бб
e-mail: naturaloznica@gmail.com

„КОД МАРКА“ ДОО

Електроничар

Израда и монтажа АЛ и ПВЦ столарије

УСЛОВИ: V, VI или VII степен стручне спреме електроструке, смер
електроника, минимум 3 године искуства у струци. Рок за пријаву
на конкурс је 23.11.2015. године.

26000 Панчево, Шајкашка 33тел. 064/2438-160
e-mail: kodmarka@madnet.rs

рад на терену у Панчеву и Београду, на одређено
време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен - бравар, радно искуство 6 месеци, возачка дозвола Б категорије, пробни рад 1 месец, рад у радионици
и монтажа на терену. Контакти са послодавцем: 064/2438-160,
013/334-774, Вукосава Марковић.

М.И.Ц. ДОО

24000 Суботица, Сомборски пут 9/21
e-mail: micpomic@mts.rs
тел. 024/559-195

Радник на изради рекламних табли
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме - графичар, без обзира на
радно искуство, возачка дозвола Б категорије.

Графичар
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме - графичар, без обзира на
радно искуство. Познавање рада на рачунару (Corel i Photoshop),
знање енглеског и мађарског на средњем нивоу.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу послати своје радне
биографије на горенаведену и-мејл адресу или донети лично, на
адресу: Августа Цесарца 1а, од 9 до 15 часова. Ближе информације на горенаведени контакт телефон. Оглас остаје отворен до
30.11.2015. године.

„ФЛАМАВАР“ ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА ДОО
24000 Суботица, Савска 3/18
e-mail: info@flama-welding.com

Електротехничар - сервисер
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме електроструке, 6 месеци радног искуства на истим или сличним пословима, возачка дозвола Б категорије, познавање енглеског језика на почетном нивоу.
Пробни рад 1 месец. Слање биографија на горенаведену и-мејл
адресу или поштом на адресу послодавца. Оглас остаје отворен
до 02.12.2015. године.

„ВАРНОСТ - ФИТЕП“ А.Д.

110080 Земун, Гундулићева 8-10
тел. 011/2194-015
e-mail: milija.stojkovic@varnost-fitep.rs

Службеник физичког обезбеђења
на одређено време
25 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у било ком занимању.
Пожељно је да лице поседује уверење о оспособљености за руковањем ватреним оружјем. Заинтересовани кандидати своје пријаве могу слати на горенаведену поштанску или и-мејл адресу.

Посао се не чека, посао се тражи
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2 извршиоца

„DELTA DANUBE“ DOO
ПФ 85, 26200 Ковин

Менаџер људских ресурса
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: диплома правног факултета; минимум три године искуства на истој или сличној позицији у већој интернационалној компанији; познавање Закона о раду и Закона о запошљавању; искуство у раду са екстерним проверавачима (пореским, правним и
сличним инспекцијама); изражене лидерске способности; способност за рад са интерним проверивачима на међународном нивоу
до нивоа извршног одбора; изражене комуникативне вештине и
вештине преговарања; изражене организационе способности,
способност примене позитивних иновација, као и способности
проналажења компромисних решења; одлично познавање
енглеског језика (течно вођење пословних разговора у писаном и
говорном облику); препоруке претходног послодавца (пожељно
на енглеском језику). Рок за пријаву је 15. новембар, CV досавити
поштом - ПФ 85, 26220 Ковин, на адресу компаније или на e-mail:
boegisetiawan@gmail.com, marjanpaunov@gmail.com.

OPPORTUNITY BANKA
АД НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 2а
тел. 021/4893-166

Банкарски саветник за правна лица
за рад у Београду, на одређено време

Опис посла: активизација и проналажење правних лица и предузетника, продаја кредитних производа, кредитна анализа,
праћење отплате кредита.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипл. економиста, возачка дозвола Б категорије, основна информатичка обука. Пожељно искуство на пословима продаје, могућност
коришћења сопственог аутомобила у пословне сврхе. Пријаве
слати на e-mail адресу: maleksic@obs.rs. Рок за подношење пријава је 20.11.2015. године.

Банкарски саветник за клијенте за
пољопривредне кредите
за рад у Београду, на одређено време

Опис посла: активизација и проналажење клијената, продаја кредитних производа, кредитна анализа, праћење отплате кредита.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипл. агроекономиста, возачка дозвола Б категорије, основна информатичка обука. Пожељно искуство на пословима продаје, могућност
коришћења сопственог аутомобила у пословне сврхе; пожељно познавање пољопривреде. Пријаве слати на e-mail адресу:
jdjekic@obs.rs. Рок за подношење пријава је 20.11.2015. године.
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Трговина и услуге

ТР “ЈЕЛКИЦА 2012”

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 93

Трговац - нутрициониста

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, радно
искуство 6 месеци, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика (средњи ниво), пробни рад 1 месец. Пријаве слати на
e-mail: ninkov.j@gmail.com.

OPPORTUNITY BANKA
АД НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 2а
e-mail: vzivanovic@obs.rs

Мобилни банкар

SECURITAS SERVICES DOO

11070 Нови Београд, Милентија Поповића 8
тел. 060/222-3247

Службеник обезбеђења

за рад у Нишу, на одређено време до 12 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; обука за руковање
ватреним оружјем (пожељно); знање рада на рачунару (пожељно), знање страног језика (пожељно); уверење о ППЗ; уверење
Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење (најмање 6 месеци). Рок за пријаву: 30 дана.

„ZIRNA BEAUTY“ CENTAR LEPOTE
ПР КОЗМЕТИЧКИ САЛОН

за рад у Крагујевцу, на одређено време 3 месеца

21000 Нови Сад, Новосадског сајма 4/а
тел. 021/446-660
e-mail: zirna@hotmail.rs

Опис посла: саветник за клијенте - аквизиција, проналажење
клијената - правна лица и предузетници, продаја кредитних производа, кредитна анализа.

Козметичар

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; поседовање возачке дозволе Б категорије; пожељно радно искуство на пословима продаје. Лица заинтересована за радно место треба свој CV да проследе на e-mail: vzivanovic@obs.rs,
најкасније до 20.11.2015. године.

SECURITAS SERVICES DOO

Београд - Нови Београд, Милентија Поповића 9

Службеник обезбеђења

за рад у Крагујевцу, на одређено време 12 месеци
20 извршилаца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме - без обзира на
занимање; обавезно поседовање уверења о положеном испиту
за противпожарну заштиту; пожељно је да кандидат има завршену обуку за руковање ватреним оружјем; најмање 6 месеци
на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање. За више информација и договор позвати телефоном, број:
060/821-3991, најкасније до 05.12.2015. године.

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању,
једна година радног искуства, рад у сменама. Јављање заинтересованих кандидата на контакт телефон: 021/446-660. Рок за
пријављивање на конкурс: 23.11.2015. године.

OPPORTUNITY BANKA
АД НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 2а
тел. 021/4893-166
e-mail: datlas@obs.rs

Саветник за клијенте

за рад у Новом Саду, на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани
економиста, возачка дозвола Б категорије, пожељна могућност
коришћења сопственог возила у пословне сврхе. Слање пријаве
за запослење мејлом, јављање кандидата на контакт телефон:
021/4893-130. Рок за пријављивање на конкурс је 20.11.2015.
године.

SECURITAS SERVICES D.O.O.

Нови Београд, Милентија Поповића 8

Службеник обезбеђења

на одређено време до годину дана, за рад у Краљеву
20 извршилаца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на занимање. Пожељно је да кандидат поседује знање рада на рачунару
и да је прошао обуку у руковању ватреним оружјем; обука из
противпожарне заштите (доставити копију уверења о завршеном
курсу). Телефон за контакт: 036/302-067.

“МИНГ КОВАЧНИЦА” АД НИШ
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб
e-mail: ivan.velickovic@mingbgd.com

Краниста/виљушкариста
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме машинске струке; сертификат за управљање краном и виљушкаром. Рок за пријаву: 30
дана. Пријаве слати мејлом на горенаведену адресу.
Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека, посао се тражи
11.11.2015. | Број 647 |
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ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186, локал 103

Шеф рачуноводства

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета,
у Служби за обављање заједничких послова, Одсек
економско-финансијских послова
УСЛОВИ: завршена средња економска школа, економски техничар. Кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку биографију,
фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију уверења о држављанству, фотокопију дипломе о завршеној економској школи, фотокопију радне књижице, уверење Националне
службе за запошљавање да се налазе на евиденцији незапослених, лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран
на конкурс). Докази о испуњености услова за заснивање радног
односа за наведено радно место подносе се у овереним копијама.
Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,
као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса,
донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати
на наведену адресу. Неблаговремене, непотписане, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити
разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће
враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ
16210 Власотинце, Моше Пијаде 2
тел. 016/875-130

Виша медицинска сестра

на одређено време до повратка више медицинске
сестре са породиљског одсуства, у трајању од једне
године, у Служби за здравствену негу деце, жена
и поливалентне патронаже - Одсек поливалентне
патронаже
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду (“Сл. гласник РС”,
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014). Докази који се
прилажу уз пријаву: кратка биографија, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, диплома о стручној
спреми, уверење о положеном стручном испиту, уверење да се
против кандидата не води кривични поступак (уверење суда),
уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а), радна књижица, други докази о стеченим знањима и врлинама. Уз
пријаву кандидати подносе доказе о испуњености услова, у ори-

гиналу или фотокопијама овереним у општини или суду. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на
сајту НСЗ и у публикацији „Послови“, као и на веб-сајту Министарства здравља. Пријаве на оглас се могу поднети лично, правној служби ДЗ Власотинце, сваког радног дана од 7 до 14 часова
или послати препоручено поштом, са назнаком: „За оглас“. Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или
овереној фотокопији, као и непотпуне и неблаговремене пријаве,
биће одбачене. Особа за контакт и додатна обавештења о конкурсу: Александра Нитовски Митић, тел. 064/880-74-75.

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

Доктор медицине - специјалиста
неурологије

на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног осуства
УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет; специјалистички испит из
неурологије; дозвола за рад - лиценца, издата од надлежног
органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у
комору (ако кандидат није у радном односу). Кандидат је дужан
да достави: фотокопију дипломе о завршеној траженој школи,
фотокопију уверења/дипломе о положеном траженом стручном и
специјалистичком испиту, дозволу за рад (лиценца или решење)
у фотокопији, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом на наведену адресу болнице.
Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

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

Рецепионер

на одређено време ради замене раднице на
боловању
УСЛОВИ: завршена средња туристичка школа (IV степен). Кандидати као доказе о испуњености услова уз пријаву подносе фотокопију дипломе о завршеној школи и пријаву на оглас са кратком
биографијом. Пријаве на оглас се достављају на адресу: Специјална болница за рехабилитацију, Ивањица, 13. септембра 78,
у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Дипломирани фармацеут

за рад у апотеци у Кучеву, за пријем у радни однос
на одређено време због повећаног обима посла
УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, висока стручна спрема (VII степен); положен стручни испит за самостално обављање
послова дипломираног фармацеута. Документација коју кандидат треба да приложи уз пријаву: CV, фотокопија дипломе траженог факултета, потврда о положеном стручном испиту. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних инфорНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Mедицина

мација. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли ЗУ
Апотека Пожаревац, у просторијама рачуноводства, Моше Пијаде 4, Пожаревац, као и на сајту ЗУ Апотека Пожаревац: www.
apotekapozarevac.co.rs. Изабрани кандидат ће бити лично обавештен путем телефона. Особа за контакт: Иван Лазаревић, тел.
012/523-127. Пријаву са потребном документацијом доставити на
горенаведену адресу.

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

Доктор медицине
УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове: завршен медицински
факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит,
да има лиценцу за рад. Уз пријаву се подносе оверене копије следећих документа: дипломе о завршеном медицинском факултету,
уверења 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 о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге
венчаних, уколико је дошло до промене личног имена, фотокопија радне књижице, кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са
адресом, контакт телефоном и интернет адресом.

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: да имају средњу
стручну спрему, IV степен - завршена средња медицинска школа - општи смер, положен стручни испит, да имају лиценцу за
рад. Уз пријаву се подносе оверене копије следећих документа:
дипломе о завршеној средњој медицинској школи, уверења 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 о држављанству РС, извод
из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних,
уколико је дошло до промене личног имена, фотокопија радне
књижице, кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом,
контакт телефоном и интернет адресом.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Оглас ће бити објављен
и на званичном сајту Министарства здравља Републике Србије
као и на огласној табли Дома здравља Босилеград. Кандидати
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему (претходно искуство у раду, дужина чекања
на посао по положеном стручном испиту, просечна оцена у току
школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина
трајања школовања, стипендије и слично). Одлука о избору ће
бити објављена на огласној табли Дома здравља Босилеград,
Породин 11, Босилеград. По завршеном огласу предата документа неће бити враћена кандидатима. Приликом заснивања радног
односа изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење
о здравственој способности за послове које ће обављати. Пријаве се подносе лично или путем поште, на адресу: Дом здравља
Босилеград, Породин 11, 17540 Босилеград, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове - доктор медицине”, односно: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове - медицинска сестра/техничар”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

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

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Директор
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да има завршен медицински или стоматолошки или фармацеутски факултет
и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите, да има завршен правни факултет са завршеном едукацијом
из области здравственог менаџмента и најмање 5 година радног
стажа у области здравстевене заштите, да има завршен економски факултет са завршеном едукацијом из области здравственог
менаџмента и најмање 5 година радног стажа у области здравстевене заштите. Кандидат уз пријаву подноси: кратку биографију,
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену
фотокопију сертификата о едукацији из области здравственог
менаџмента (за кандидате из тачке 2 и 3 конкурса), потврду о
радном стажу. Пријаве слати на адресу: Дом здравља Српска
Црња, П. А. Чарнојевића 15, 23220 Српска Црња. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Конкурс ће бити објављен на сајту Министарства здравља.
Одлука о избору биће донета у складу са Законом о здравственој
заштити и Статутом Дома здравља Српска Црња. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

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

Оглас објављен 04.11.2015. године у публикацији
“Послови” мења се за радно место: медицинска сестра - техничар, тако што уместо: „Пријава на конкурс за
пријем медицинске сестре - техничара на одређено време по основу замене, до повратка радника са неплаћеног
одсуства”, треба да стоји: “Пријава на конкурс за пријем
медицинске сестре - техничара на одређено време по
основу замене, до повратка радника са боловања”. У
осталом делу текст огласа остаје непромењен.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
ДИМИТРОВГРАД
18320 Димитровград, Иве Андрића 38
тел. 010/361-793

Лекар

на одређено време до повратка запослене са
одсуства
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати опште услове за заснивање
радног односа утврђене Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) и посебним прописима везаним за јавне службе: да има завршен VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни
испит. Кандидат уз пријаву треба да достави: CV, оверену фото11.11.2015. | Број 647 |
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копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,
односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није
покренута истрага (уверење суда). Уз пријаву заинтересовани
кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих
и посебних услова, у оригиналу или овереним копијама, не старијим од шест месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве на оглас могу се поднети лично, у Дому за смештај старих лица, сваког радног дана, од 7,00 до 15,00 часова или послати препоручено поштом, са назнаком: “За оглас”.

телефоном, интернет адресом. Приликом заснивања радног
односа изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове на које се прима. Пријаве на оглас могу се поднети лично или послати препорученом поштом, на адресу Здравственог центра Књажевац, 4.
јула 2, 19350 Књажевац (Одељење за опште правне и кадровске
послове Здравственог центра Књажевац), са назнаком: “Пријава
на оглас за пријем у радни однос за радно место специјалисте
анестезиолога”, у року од 10 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене, непотпуне и непотписане
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

12240 Кучево, Жике Поповића 48

Доктор медицине

на одређено време до повратка раднице са
трудничког - породиљског боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен стручни испит за звање доктора медицине и
поседовање лиценце, уколико је кандидат био у радном односу. Потребна документација: пријава на конкурс са биографијом,
оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (уколико
је кандидат био у радном односу дужан је да достави и лиценцу), извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија
која не може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству
(оригинал или фотокопија не старија од 6 месеци), уверење из
суда (не старије од 6 месеци). Рок за подношење пријава је 8 од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са биографијом
и потребном документацијом доставити на адресу: Дом здравља
Кучево, Жике Поповића 48, 12240 Кучево, са назнаком „Пријава
на оглас за радно место ___________“.

11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Оглас објављен 04.11.2015. године у публикацији
“Послови”, мења се у називу радног места, тако што
уместо: помоћни радник у кухињи, на одређено време по
основу замене, до повратка радника са боловања, треба
да стоји: помоћни радник у кухињи, на одређено време
због повећаног обима посла и у делу услова, тако што
уместо: Пријава на конкурс за пријем помоћног радника
у кухињи на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, треба да стоји: Пријава на конкурс за пријем помоћног радника у кухињи на одређено
време због повећаног обима посла. У осталом делу текст
огласа остаје непромењен.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
“ПАРОДОНТ”

34000 Крагујевац, Милоја Павловића 10/II-3
тел. 034/333-506, 063/631486

Стоматолог

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ

на одређено време 3 месеца

Лекар специјалиста анестезиологије са
реаниматологијом

УСЛОВИ: доктор стоматологије, положен стручни испит. Начин
конкурисања: Кандидати треба да се јаве на горенаведене бројеве телефона ради добијања више информација и договора,
најкасније до 03.12.2015. године.

19350 Књажевац, 4. јули 2

са пробним радом од 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: VII/2 степен
стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит; положен специјалистички испит из анестезиологије са
реуматологијом и поседовање дозволе - лиценце за рад; потпуна
психичка и физичка способност за обављање послова и радних
задатака. Уз пријаву на оглас заинтересовани кандидати подносе, у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног
органа (општинског органа управе или основног суда), следећа
документа: диплому - уверење о завршеном медицинском факултету; уверење - потврду о положеном специјалистичком испиту
из анестезиологије са реуматологијом; уверење о положеном
стручном испиту; дозволу за рад - лиценцу издату од надлежног
органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису
у комору (ако кандидат није у радном односу); извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); фотокопију - очитану личну карту; фотокопију радне књижице; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,
да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда) не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине
неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице), не старије од 6 месеци; кратку биографију (Curriцulum Vitae, CV), са адресом, контакт
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ДОМ ЗА СМЕШТАЈ
ОДРАСЛИХ ЛИЦА КУЛИНА
18214 Кулина

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено 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 одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације
и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или
медицинских наука; најмање 5 година рада у струци; програм
рада за мандатни период за који се врши избор; држављанство
РС. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству (не старији од 6 месеци); потврду да се против
кандидата не води кривични поступак, као и да није правоснажно
осуђен за кривично дело из групе кривичних дела против живота
и тела, против слободе и права човека и грађанина, против права по основу рада, против части и угледа, против полне слободе, против брака и породице, против службене дужности, као и
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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против уставног уређења и безбедности РС; потврду надлежног
органа да кандидату није изречена правоснажна мера забране
вршења позива, делатности и дужности за обављање дужности директора установе социјалне заштите за смештај одраслих
и старијих; потврду о радном стажу у струци; програм рада за
мандатни период. Директора установе именује министар за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије,
по прибављеном мишљењу Управног одбора Дома за смештај
одраслих лица Кулина. Рок за пријаву: 15 дана. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назанком: “Конкурс за директора”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОПТИКА “ФОКУС ЛЕНС”
21000 Нови Сад, Футошка 1
тел. 063/8642-499

Оптичар

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању техничар обраде
оптичких елемената, рад у сменама, обезбеђен превоз.

Дефектолог - тифлолог

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани
дефектолог, мастер дефектолог, рад теренски, пожељно радно
искуство.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на контакт тел: 063/8642-499 или
021/6546-991, од 08.00 до 20.00 часова.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
БЕЛА ПАЛАНКА
18310 Бела Паланка

Оглас објављен 28.10.2015. године у публикацији
“Послови” поништава се у потпуности.

PHAMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT
11000 Београд - Врачар, Крунска 35а
тел. 063/7012-897

Стручни сарадник

за рад у Ужицу - Златиборски округ
на одређено време до 20 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, фармацеутског или медицинског смера; возачка дозвола Б категорије; коришћење сопственог возила у службене сврхе; основна информатичка обука
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески језик виши
или конверзацијски ниво; пожељно раднио искуство на позицији
стручног сарадника. Конкурс је отворен до попуне. Пријаве слати
на и-мејл: am.popovic90@gmail.com. Информације на број телефона: 063/7012-897.

Први
утисак је најважнији
будите
испред свих
Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Железничка 12
тел. 014/3150-050

Доктор медицине

за рад у Служби хитне медицинске помоћи са
санитетским транспортом
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен стручни испит. Кандидати су у обавези да
доставе: фотокопију дипломе, уверење о положеном стручном
испиту, кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних информација које су важне за
доношење одлуке о пријему. Пријаве слати у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на конкурс за
пријем доктора медицине”.

Виша медицинска сестра

за рад у Служби поливалентне патронаже
УСЛОВИ: струковна медицинска сестра, завршене основне
струковне студије или виша медицинска сестра - техничар,
завршена виша медицинска школа, VI степен стручне спреме,
положен стручни испит. Кандидати су у обавези да доставе:
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, кратку биографију са адресом
и контакт телефоном. Кандидати који испуњавају услове могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему. Пријаве слати у затвореној
коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на конкурс за пријем више медицинске сестре”.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, положен стручни испит. Кандидати су у обавези да доставе:
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, кратку биографију са адресом
и контакт телефоном. Кандидати који испуњавају услове могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему. Пријаве слати у затвореној
коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара”.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби поливалентне патронаже
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, положен стручни испит. Кандидати су у обавези да доставе:
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, кратку биографију са адресом
и контакт телефоном. Кандидати који испуњавају услове могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему. Пријаве слати у затвореној
коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара”.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби хитне медицинске помоћи са
санитетским транспортом, на одређено време до
повратка запосленог на рад
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, положен стручни испит. Кандидати су у обавези да доставе:
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, кратку биографију са адресом
11.11.2015. | Број 647 |
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и контакт телефоном. Кандидати који испуњавају услове могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему. Пријаве слати у затвореној
коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара”.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ

17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 328

Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене до 02.11.2016.
године, у Служби за здравствену заштиту одраслог
становништва
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер медицинска
сестра - техничар, IV степен стручне спреме, положен стручни
испит. Кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа: молбу за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт
телефоном, диплому о завшеној школи (оверена фотокопија),
уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),
лиценцу за рад или решење о упису у КМСЗТС (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија),
уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старије од 6
месеци), уверење суда да се не води кривични поступак, лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран), у захтеву
(молби) кандидат треба да наведе документацију коју је доставио
поводом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому
здравља Бујановац, Карађорђа Петровића 328 Бујановац, сваког радног дана, од 07,00 до 14,00 часова, у затвореној коверти
или послати препоручено поштом на адресу Дома здравља Бујановац, са назнаком: “За оглас - медицинска сестра - техничар”.
Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. О изабраном кандидату учесници конкурса биће писмено
обавештени.

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

Дипломирани фармацеут за потребе
биохемијске лабораторије

дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту, фотокопију радне књижице. Кандидати који
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему (претходно искуство у раду, образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу клинике, са назнаком: “Пријава
на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара, на одређено
време по основу замене, до повратка радника са боловања - 5
извршилаца”.
ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа кандадати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се примају. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

Грађевинарство и индустрија
АД “ХЛЕБ” НОВИ САД

21000 Нови Сад
тел. 021/421-157
e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Возач Ц категорије
4 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању возач
теретњака, рад теренски, ван радног односа - привремени и
повремени послови.

КВ електричар

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању електромеханичарски техничар одржавања опреме производних машина и
погона или електромеханичар погона, возачка дозвола Б категорије, рад у сменама, ноћни рад. Пожељно познавање рада
парних машина и уређаја, посебно рад котларнице. Пријаве за
запослење слати мејлом, јављање кандидата на контакт телефон: 021/527-788 или 021/421-157. Рок за пријављивање на конкурс је 14.11.2015. године.

УСЛОВИ: фармацеутски факултет - смер медицински биохемичар; најмање једна година радног искуства; положен стручни
испит; предвиђен пробни рад од 6 месеци. Предност ће имати
кандидати који имају искуство у научноистраживачком раду.
Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију
личне карте, фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском
факултету, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,
фотокопију радне књижице. Кандидати који испуњавају услове
из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података, оцене мотивације и других карактеристика који
могу бити од утицања за одлуку о пријему (претходно искуство у
раду, образовање, дужина трајања школовања, стручно и научно звање и сл.). Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу клинике, са назнаком: “Пријава на конкурс за пријем
дипломираног фармацеута, на неодређено време - 1 извршилац”.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене, до повратка
радника са боловања
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа педијатријског или општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног искуства. Кандидати су дужини да
доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију
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АД “ХЛЕБ” НОВИ САД

21000 Нови Сад
тел : 021/421-157
e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Наука и образовање

Шеф рачуноводства

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

УСЛОВИ: VI/1, VII/1 степен стручне спреме у занимању економиста за финансије, рачуноводство и банкарство, дипломирани економиста за општу економију или дипломирани економиста, лиценцирани рачуновођа, основна информатичка обука
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Пријаве за запослење
слати мејлом, јављање кандидата на контакт телефон: 021/421157 или 021/527-788. Рок за пријављивање на конкурс је
19.11.2015. године.

Услови за пријем у радни однос

на одређено време од 12 месеци

Култура и информисање
ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ СА ДЕЧИЈОМ И
ЛУТКАРСКОМ СЦЕНОМ - ПРИШТИНА
Са седиштем у Грачаници

Директор
УСЛОВИ: Кандидат мора имати високу стручну спрему (завршен
правни или економски факултет - VII степен); одлично познавање рада на рачунару MS Office пакета; искуство на истим или
сличним пословима од минимум две године; возачка дозвола Б
категорије - активан возач; да поседује изванредне организационе способности; самоиницијативна и проактивна особа; комуникативност, елоквентност, одговорност и прецизност у раду;
остали услови прописани законом. Кандидат треба да достави:
диплому или уверење о завршеној стручној спреми (фотокопија),
уверење о држављанству (фотокопија), извод из матичне књиге
рођених (фотокопија), фотокопију радне књижице, уверење да
није осуђиван и да се против њега не води истрага и кривични поступак. Пријаву и документе послати на адресу: Зграда СО
Приштина, Грачаница, са напоменом: „За конкурс“ или донети
лично на горенаведену адресу. Конкурс ће бити отворен 8 дана
од дана објављивања. Непотпуна документација неће бити разматрана. Предата документација се неће враћати.

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.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место за рад у Јапану
Послодавац: Terra International School
Место рада: Јамагучи (на острву Хоншу), Јапан
http://geniuskids.jp/

Наставник енглеског језика

на одређено време годину дана, са пробним радом
од 2 месеца
УСЛОВИ: професор енглеског језика и књижевности, VII/1 степен; возачка дозвола - међународна; пожељно поседовање
TESOL/TEFT; радно искуство није потребно; обезбеђен смештај
од стране послодавца (трошкове станарине плаћа кандидат по
повољној цени); изабрани кандидат плаћа трошкове издавања
радне визе; обезбеђен превоз (повратна карта), плата у износу
180.000 јапанских јена (бруто), око 1.700 евра (бруто).
Потребна документација: радна биографија/CV (са фотографијом), образац преузети са сајта http://terra-recruit.info, фотокопија дипломе оверена од стране судског тумача, фотокопија прве
стране пасоша, пропратно писмо (укратко о томе зашто желите
да радите у Јапану). Наведена документа доставити на енглеском језику. Кандидат који буде одабран биће у обавези да достави лекарско уверење (општи лекарски преглед) и међународну
возачку дозволу.

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

Начин конкурисања: Скенирану документацију доставити на
e-mail: posredovanje.beograd@nsz.gov.rs или путем поште на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Бео11.11.2015. | Број 647 |
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град, Гундулићев венац 23-25, 11000 Београд, са назнаком „За
конкурс: Јапан“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на
разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће обавештени путем телефона кандидати који уђу у ужи
избор. Рок трајања конкурса: до 08.12.2015. године.

7 извршилаца

Б Е О Г РА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
“ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”
11160 Београд, Нова 15
тел. 011/3429-875
e-mail: despotstefan@sezampro.rs
www.despotos.edu.rs

Професор разредне наставе

на одређено време до краја школске 2015/2016.
године, до повратка запосленог са функције
помоћника директора школе
УСЛОВИ: према Правилнику о врсти стручне спреме за рад
наставника и сарадника у основној школи. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”
11000 Београд, Кондина 6
тел. 011/3241-169

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2015. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године), за наставника музичке школе, педагога или психолога; дозвола за рад (лиценца); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; знање језика на којем
се изводи 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; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговрајућег образовања.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о
држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о
држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том језику), потврду
о радном искуству, преглед кретања у служби са биографским
подацима, доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, путем телефона: 011/3241-169.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

www.nsz.gov.rs
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11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 011/3552-770

Васпитач

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије 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) - васпитач; обавеза полагања
испита за лиценцу.

Медицинска сестра - васпитач
6 извршилаца

УСЛОВИ: медицинска школа, смер медицинска сестра - васпитач,
више образовање, односно одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије) на којима
кандидат оспособљен за рад са децом јасленог узраста - васпитач, васпитач оспособљен за рад са децом јасленог узраста; обавеза полагања испита за лиценцу.

Кувар
УСЛОВИ: угоститељско-туристичка школа, смер кулинарство,
занимање: кулинарски техичар, кувар.

Домар
УСЛОВИ: IV-III степен стручне спреме било ког занимања.

Сервирка

5 извршилаца
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, осмогодишња школа и стручна оспособљеност у трајању од шест месеци до две године.

Спремачица

11 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Документација коју је потребно доставити: пријава на
оглас, оверена фотокопија дипломе, фотокопија извода из матичне књиге рођених, држављанство.

ОСНОВНА ШКОЛА “КОСТА ЂУКИЋ”

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 339
тел. 011/8231-385

Библиотекар

у матичној школи, са 50% радног времена - 20
часова, на одређено време ради замене запосленог
који је распоређен на послове помоћника директора
УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 став 2, 3 и
4 Закона о основама система образовања и васпитања и стечен
стручни назив у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, што се доказује лекарским
уверењем које је кандидат у обавези да достави 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 о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности; знање језика
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова који се подносе уз пријаву: оверена копија дипломе
о одговарајућем образовању, оверена копија доказа о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, оверена копија уверења о држављанству.
Рок за пријављивање кандидата је осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о
испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном
документацијом у прилогу, неће се разматрати. Пријаве слати на
адресу: Основна школа „Коста Ђукић“ Младеновац, Краља Петра
првог 339 или донети лично у просторије школе, радним даном,
од 8,00 до 11,00 часова.

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

Доцент за ужу научну област Фармацеутска
технологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

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

Доцент за ужу научну област
Козметологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен фармацеутски факултет.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом
образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са
доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора
у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се
Архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ВРАЧАР”
11000 Београд, Бјелановићева 2
тел. 011/715-4084, 715-4085

Васпитач

3 извршиоца

Васпитач

на одређено време ради замене привремено
одсутног радника преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године; високо образовање стечено на студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; високо образовање
стечено на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три године или више
образовање; учитељски факултет, педагошка академија за образовање васпитача, са или без радног искуства, са или без положеног стручног испита или испита за лиценцу.
Бесплатна публикација о запошљавању

Медицинска сестра у јаслама
2 извршиоца

Медицинска сестра у јаслама

на одређено време ради замене привремено
одсутног радника преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа васпитачког смера; са или без положеног струног испита или испита за
лиценцу; са или без радног искуства.

Спремачица у јаслама и вртићима
2 извршиоца

Спремачица у јаслама и вртићима

на одређено време ради замене привремено
одсутног радника преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме или без степена; основна школа, са или без курса за хигијеничара; радник без занимања или
ПК хигијеничар.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да доставе фотокопије:
доказа о одговарајућој стручној спреми, извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству РС, уверење да нису по
истрагом.

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
,,ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“

11271 Сурчин, Војвођанска 386д
тел. 065/200-78-78

Васпитач

на одређено време од 6 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме одговарајућег занимања, 6
месеци радног искуства, поседовање лиценце за рад. Предвиђен
је рад у сменама.

Медицинска сестра васпитач
на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме одговарајућег занимања, 6
месеци радног искуства, поседовање лиценце за рад. Предвиђен
је рад у сменама.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 7 дана од дана објављивања, на адресу центра или путем e-mail адресе: vrtic.decijiosmeh@
gmail.com.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ “ОБРЕНОВАЦ”
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 143
тел. 011/8723-240, 8727-851

Наставник физике

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

Наставник енглеског језика

са 72,5% радног времена, на одређено време до
31.08.2016. године, до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе11.11.2015. | Број 647 |
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цијалистичке 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 и
44/10), 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. септембра 2005 године, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013), Правилником о степену и
врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни
рад из изборних предмета у основној школи (“Сл. гласник РС Просветни гласник” бр. 11/2012 и 15/2013), као и Правилником
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”, бр.
13/2013 и 18/2013) и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 и 68/15); да је кандидат држављанин РС; да има 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. Пријаве са биографијом, дипломом о стеченој стручној спреми, уверењем о држављанству, изводом из матичне књиге рођених, односно венчаних, слати на адресу школе. Лекарско
уверење се доставља пре закључења уговора о раду. Фотокопије
докумената морају бити оверене. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
”ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

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

Оглас објављен у публикацији “Послови” број 664, од
21.10.2015. године, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

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

Професор разредне наставе

на одређено време преко 60 дана, ради замене
одсутне запослене
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Професор физике

на одређено време преко 60 дана, ради замене
одсутне запослене, са 90% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; психичка, физичка и здравствена способност; да лице
није правоснажном пресудом осуђивано за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, нити се против њега води кривични поступак; да има
држављанство Републике Србије; зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
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ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

11080 Земун, Првомајска 79
тел. 011/2196-149, 011/4000-280
e-mail: osnovnapkocic@gmail.com

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка радника са
неплаћеног одсуства, за рад са децом од првог до
четвртог разреда

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања.

Васпитач предшколске групе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања - високо образовање на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије у трајању од три године или више
образовање).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију извода из матичне књиге
држављана, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење да кандидат 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 (уверење прибавља установа службеним путем); да је
држављанин РС. Пријаве се могу предати лично или путем поште,
у року од 8 дана од дана оглашавања у публикацији “Послови”.
Све додатне информације могу се добити на тел: 011/2196-149
или у секретаријату школе, сваког радног дана, од 09.00 до 14.00
часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

11564 Степојевац, 7. октобра 219
тел. 011/8141-502

Наставник разредне наставе

на одређено време, до истека мандата директора
школе
УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена стручне спреме, према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, сви кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система
образовања и васпитања: да имају одговарајуће образовање;
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да приложе:
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених), оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, осим за приправнике који могу засновати радни однос без положеног испита
за лиценцу, доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина (уверење или потврду
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издату од стране високошколске установе, од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова, при чему се сматра да наставник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио испит за лиценцу, има образовање из наведених дисциплина); доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад); радну
биографију (осим за лица која први пут заснивају радни однос).
Одлуку о избору кандидата директор доноси у року од осам дана
од дана добијања резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Пријаве доставити лично или путем
поште на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА БАРАЈЕВО
Барајево, Светосавска 4а
тел. 011/8300-426

Наставник енглеског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутне раднице
(трудничко и породиљско боловање), са 78% радног
времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће образовање,
у складу са чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13,
35/15, 68/15) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама. Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да имају одговарајуће образовање, 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. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе - уверење о стеченом одговарајућем образовању и оверену фотокопију уверења о држављанству. Пријаве слати на наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

Бегаљица, Живана Јовановића 1
тел. 011/8530-378, 8530-717

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом
8 став 2 и чл. 59 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/111, 55/13); 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 школе, педагога или
психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања - уверење прибавља
школа или доставља кандидат; да има држављанство Републике
Србије; да има дозволу за рад - лиценцу за наставника, психолога или педагога, односно положен стручни испит; завршену
обуку и положен испит за директора (изабрани кандидат биће
у обавези да у законском року положи испит за директора школе); најмање 5 година рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања; да зна
Бесплатна публикација о запошљавању

језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс поднети доказе о испуњености услова: биографске
податке, односно радну биографију; оверену копију дипломе
о стеченом образовању; оверену копију уверења о положеном
испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника, односно
стручног сарадника - дозвола за рад; потврду о раду у установи
на пословима образовања и васпитања; доказ о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена копија, не старија од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; уверење да се против кандидата не води
судски поступак (не старије од 6 месеци); остала документа која
могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Школа
прибавља уверење да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаву са
доказима о испуњавању услова конкурса доставити у року од 15
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”, на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на
број телефона: 011/8530-378.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Опште машинске конструкције
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне спреме и други услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 120 Статута Машинског факултета. Уз пријаву на
конкурс доставити: биографију, оверене копије диплома, списак
радова и сепарате објављених радова. Пријаве доставити на
адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд
35, соба бр. 121, у року од 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73

Доцент за ужу научну област Физичка
електроника
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,
45/2015-аутентично тумачење и 68/2015), Статутом Електротехничког факултета, Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Молбе са потребним документима (биографија са списком објављених радова,
копија дипломе, односно уверење које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству), доставити у року од 15 дана од
дана објављивања, Архиви факултета, Булевар краља Александра 73.

Посао се не чека,
посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

Ванредни/редовни професор за ужу научну
област Библистика - тежиште истраживања
Свето писмо Старог завета

Ванредни или редовни професор за ужу
научну област Хемијско инжењерство

11000 Београд, Мије Ковачевића 11б

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Хришћанска философија и
религиологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат православних
богословских наука из уже научне области за коју се конкурс расписује, као и претходно завршене основне студије православне
теологије, објављени стручни и научни радови претежно из
области за коју се конкурс расписује и способност за наставни и
научни рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у
академској настави и раду са студентима из уже научне области,
као и кандидати који су учествовали у научно-истраживачким
пројектима из наведене уже научне области које финансира
Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Остали
услови конкурса предвиђени су Законом о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/2014,
45/2015 и 68/2015), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, као и
докази о радном искуству и учешћу у пројектима које финансира
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, подносе
се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 8 дана од дана
објављивања.

Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Хемијско инжењерство
УСЛОВИ: доктор техничких наука, област Хемија и хемијска технологија или Технолошко инжењерство. Кандидати треба да
испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању
и Правилником о систематизацији послова и радних задатака
ТМФ-а. Пријаве са прилозима, како у писаној форми тако и у
електронској верзији (опширна биографија са освртом на стручни рад, доказ о испуњености услова и школској спреми, списак
научних радова са радовима), подносе се секретаријату факултета у Београду - архива факултета, Карнегијева 4. Одлука о избору донеће се у року од 6 месеци од дана истека за подношење
пријаве на конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник за ужу научну област
Индустријско инжењерство

у звању ванредног професора на одређено време
од 5 година или у звању редовног професора, на
неодређено време

ОШ “РАДЕ ДРАИНАЦ”

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

Педагошки асистент

Наставник за ужу научну област
Индустријско инжењерство

11211 Београд - Борча, Ковиловска 1

на одређено време до краја школске 2015/2016.
године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршен програм обуке за
педагошког асистента и да кандидат испуњава услове утврђене
Правилником о програму обуке за педагошког асистента; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: кратке биографске податке, оверену фотокопију дипломе о стеченој врсти
и степену образовања, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и доказ о завршеном програму обуке за
педагошког асистента. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве са документацијом подносе се лично или поштом на адресу школе, са назнаком: “За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, на број телефона: 011/3322-950.

Посао се не чека, посао се тражи
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у звању доцента на одређено време од 5 година или
у звању ванредног професора на одређено време од
5 година
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о
високом образовању и чланом 118 Статута Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије диплома, списак радова и сепарате објављених радова. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице
Марије 16, 11120 Београд 35, соба бр. 121, у року од 15 дана од
дана објављивања.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 305

Доцент за ужу научну област Урбанизам и
саобраћај
на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област Економија и
маркетинг у саобраћају и транспорту
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: прописани Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета и Статутом Факултета.

месеци); диплому о стеченом образовању (оригинал или оверена
фотокопија); доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице и/или потврда послодавца); уверење из казнене евиденције
МУП-а да кандидат није осуђиван; уверење суда да се против
кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага; оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту;
биографију са контакт подацима. Пријаве са траженом документацијом слати на наведену адресу Центра, у затвореној коверти, са назнаком: “За јавни конкурс за избор директора”. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Екологија шума, заштита и
унапређивање животне средине

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“ бр. 76/05) и Статутом Саобраћајног факултета.
Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана. Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове), доставити на адресу: Саобраћајни
факултет, Београд, Војводе Степе 305.

УСЛОВИ: научни степен доктора биотехничких наука из области
шумарства, способност за наставни рад, научни односно стручни
радови, шумарски факултет, одсек: шумарство.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Наставник - доцент за ужу научну област
Хемијско-механичка прерада дрвета

Радник на одржавању чистоће

УСЛОВИ: научни степен доктора биотехничких наука из области
прераде дрвета, способност за наставни рад, научни односно
стручни радови, шумарски факултет, одсек: ТМП или технолошко-металуршки факултет.

11000 Београд, Војводе Степе 305

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Уз
пријаву са биографским подацима кандидати треба да приложе: фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију
дипломе о завршеној основној школи, фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије - доставити оригинале на увид.
Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Избор кандидата извршиће
се у року од 15 дана по истеку рока за подношење пријава. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити на
адресу: Саобраћајни факултет, Служби за опште послове - пријава на конкурс, 11000 Београд, Војводе Степе 305.

ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И
КУЛТУРУ “БОЖИДАРАЦ - 1947”
11000 Београд, Његошева 7
тел. 064/866-8223

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да је лице пунолетно и пословно способно; високо образовање на студијама другог степена друштевног смера
(мастер академске студије, специјалистичке академске или специјалистичке струковне студије); да нема законских сметњи за
његово именовање, односно да није осуђиван за кривично дело
против привреде или правног саобраћаја; да има најмање 3 године радног искуства; да поседује организаторске способности; да
познаје рад на рачунару (Word, Excell, Internet); да поседује конверзацијски ниво знања неког од језика у службеној употреби
(енглески, француски, немачки). Уз пријаву доставити: извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) на
новом обрасцу са холограмом; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
Бесплатна публикација о запошљавању

на неодређено/одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

Асистент за ужу научну област Гајење
шума
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8, мастер
инжењер шумарства или магистратура из уже научне области са
прихваћеном темом докторске дисертације, шумарски факултет,
одсек: шумарство.
ОСТАЛО: Избор наставника се врши на период од 5 година,
редовних професора на неодређено време, а асистената на период од 3 године. Остали услови за избор наставника и сарадника
утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом и Правилником о систематизацији
послова и радних задатака радника Шумарског факултета. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство, списак научних и стручних радова, сепарате
радова), достављају се надлежној служби Шумарског факултета
у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ и на сајту Националне
службе за запошљавање.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Ч АЧ А К
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању доцента, за ужу научну
област Теоријска и општа електротехника
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука.
Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове
прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета. Уз пријаву приложити:
биографију, доказ о одговарајућој стручној спреми, списак радова, као и саме радове и доказ надлежног органа о неосуђиваности, у смислу чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и
чл. 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву са
доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу:
Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ЈАГОДИНА
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2
тел. 035/401-170

Професор струковних студија за ужу
област Интерна медицина
са 80% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, специјализација из области интерне медицине, докторат из медицинских наука, област интерна медицина, објављени
стручни радови, нарочито у последњих пет година, у домаћим
и иностраним часописима, из области за коју се бира. Посебан
услов: 20% радног времена у здравственој установи.

Професор струковних студија, за ужу
научну област Физикална медицина
и рехабилитација, за предмете:
Психомоторни развој детета и Општа
кинезитерапија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из мултидисциплинарне научне области - неуронауке, са претходно завршеним
факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију и вишом
медицинском школом, смер виши физиотерапеут, радно искуство
у високошколским установама.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о
високом образовању, Статутом школе, Правилником о систематизацији радних места. Пријаве на конкурс са биографијом и
прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса подносе се у року од 15 дана од дана објављивања, на
адресу: Висока медицинска школа струковних студија, Ћуприја,
Лоле Рибара 1/2. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи
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КИКИНДА
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/817-177
e-mail: medicinska_senta@open.telekom.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање
за наставника средње стручне школе подручја рада здравство и
социјална заштита, за педагога и психолога и 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, и то: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; дозволу за рад - лиценцу; обуку и
положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 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 (српски и мађарски). Уз пријаву кандидат треба да поднесе: биографске податке,
односно радну биографију, оверен препис дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању, оверен препис уверења о
положеном стручном испиту (дозволи за рад), потврду о раду у
области образовања, уверење да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело (школа прибавља за пријављене кандидате), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (школа пријављује кандидате), остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору.
ОСТАЛО: Одредбом члана 57 став 1 тачка 6 Закона прописано
је да директора установе бира орган управљања установе, чланом 59 ст. 5 да дужност директора школе може да обавља лице
које има одговарајуће образовање и чланом 60 став 6 Закона да
се конкурс за избор директора расписује најкасније три месеца
пре истека мандата актуелног директора. Рок за пријављивање
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се
достављају на горенаведену адресу. Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе, на телефон број: 024/817-177.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“
38211 Племетина
тел. 028/467-784

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане
чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 52/13,
35/15 - аутентично тумачење, 68/15); да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
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у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да
поседују лиценцу, односно положен испит и да испуњавају опште
услове за наставника, педагога и психолога; да имају дозволу
за рад, обуку и положен испит за директора установе; да имају
пет година радног стажа у области образовања и васпитања; да
поседују стручне и организационе способности; да не постоје
законске сметње за избор. Директор се бира на период од четири године. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
доказ о држављанству (не старији од шест месеци, оригинал или
оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију); диплому о стеченој стручној спреми
(оверену фотокопију); лиценцу за наставника, педагога или психолога (оверену фотокопију); потврду о најмање петогодишњем
радном стажу у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Лекарско уверење о здравственој
способности за рад са ученицима (не старије од шест месеци),
подноси се након доношења одлуке о избору, а пре закључења
уговора о раду. Уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања прибавља школа пре доношења одлуке о
избору. Уверење о положеном испиту за директора доставља се
након доношења подзаконског акта Министарства просвете, који
ће прописати програм обуке, начин и поступак полагања испита
за директора. Пријаву кандидати треба да доставе у року од 15
дана од дана објављивања конскурса, на адресу: Основна школа „Свети Сава“, 38211 Племетина. Уз пријаву поднети и радну
биографију и краћи програм рада. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

вања; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверени препис, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверени препис, не старије од 6 месеци);
радну биографију, оквирни план рада за време мандата и доказе
о организационим способностима и доказ о знању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику). Доказ о неосуђиваности и доказ
о непостојању дискриминаторног понашања од стране кандидата
за директора прибавља школа, пре доношења одлуке о избору.
Доказ о поседовању психичке, физичке, и здравствене способности кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о
раду. Кандидат изабран за директора школе који нема положен
испит за директора, дужан је да у року и под условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања или
другим актом који пропише министар просвете, науке и технолошког развоја положи испит за директора. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 034/302-136. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу: Основна школа „Ђура Јакшић“, Кајмакчаланска 59, 34000 Крагујевац, у затвореним ковертама, са назнаком:
„За конкурс за директора школе“, поштом или предати непосредно секретару школе. Одлука о избору кандидата биће донета по
спроведеној процедури, у складу са законом и Статутом школе.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

34313 Наталинци
тел. 034/821-191

34000 Крагујевац, Кајмакчаланска 59
тел. 034/302-136

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове из члана 8 став 2, члана 59 став 5 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
72/2009, 52/2011 и 55/2013), и то: да има одговарајуће високо
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/15 - аутентично тумачење и 68/2015) за наставника основне школе, педагога или психолога, 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 и 97/08), почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад за наставника, педагога или психолога; да има обуку и положен испит за
директора установе; 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; 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 и да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу; потврду да има најмање пет година рада у области
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образоБесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ”

Професор хемије

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, за 20% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), да испуњава услове из члана 8 ст. 2 тач. 1 и 2, чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС“, бр. 11/2012 и 15/2013). Докази о испуњености услова из члана 120 ЗОСОВ, тачке 1 и 4, подносе се уз пријаву на конкурс,
доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на
конкурс доставити следеће доказе: доказ о одговарајућој стручној спреми (оверену фотокопију); уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); доказ о испуњености услова из чл. 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања; извод из
матичне књиге рођених и уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном судском пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа неће се узимати у обзир. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса слати на горенаведену
адресу школе. Рок за пријаву је 8 дана. Додатне информације се
могу добити на број телефона: 034/821-191.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-998

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Производно машинство,
индустријско инжењерство и инжењерски
менаџмент
на одређено време од 5 година
3 извршиоца
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - доктор техничких наука из
области машинског инжењерства. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и
99/2014), Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у
Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом докторату из
одговарајуће научне области и дипломе или уверења о претходно завршеним нивоима студија, биографију, доказ о радном
искуству са навођењем послова које је кандидат обављао, списак
стручних и научних радова, као и саме радове, уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривично дело и друге доказе којима се доказује испуњавање услова. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских
наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6. Конкурс остаје отворен
15 дана од дана објављивања.

К РА Љ Е В О
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И
ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/5150024

Асистент за ужу научну област Општа
економија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из области економских наука, који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8.

Асистент за ужу научну област Екологија и
заштита животне средине
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из области биотехничких
наука, који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8.

Асистент за ужу научну област Медицина
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из области медицинских
наука, који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове
предвиђене чланом 72 Закона 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), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, број II 01-95 од 30.03.2015. године), Статутом Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, број 303 од
17.03.2015. године), Правилником о начину и поступку избора у
звање и заснивање радног односа сарадника на Факултету за
хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (724 од 27.11.2012.
године), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата, као и опште услове за заснивање радног односа
утврђене Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13 и 75/14). Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потписан формулар за пријављивање кандидата, као и снимљени
фајл формулара на CD-у (link: http://www.hit-vb.kg.ac.rs/index.
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php/konkursi); оверене копије диплома или уверења о стеченом
стручном називу; уверење о положеним испитима на докторским студијама; уверење о држављанству; доказе о испуњавању
општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом
62 став 4 Закона о високом образовању и чланом 125е Статута
Универзитета у Крагујевцу. Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,
Војвођанска бб, 36210 Врњачка Бања, са назнаком: „За конкурс“.

КРУШЕВАЦ
ОШ “ДРАГОМИР МАРКОВИЋ”

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 3
тел. 037/446-890

Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона 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”, бр.
11/2013). Поред одговарајућег високог образовања стеченог на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године (члан 8 став 2 тачке 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања), кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (члан 8
став 4 и члан 121 став 9 Закона о основама система образовања
и васпитања). Наставник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања (члан 121
став 10 овог закона), држављанство РС, доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања.

Наставник италијанског језика

на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона 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”, бр.
11/2013). Поред одговарајућег високог образовања стеченог на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године (члан 8 став 2 тачке 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања), кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (члан 8
став 4 и члан 121 став 9 Закона о основама система образовања
и васпитања). Наставник који је у току студија положио испите из
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања (члан 121
став 10 овог закона), држављанство РС, доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: краћу биографију са адресом и контакт телефоном, фотокопију личне карте (или очитану личну карту), оверен препис или
оверену фотокопију дипломе 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 (потврда/уверење одговарајуће високошколске
установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима или оверена копија уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу), уверење о држављанству не старије од шест месеци, извод из матичне књиге рођених на новом
обрасцу. Документа се достављају у оригиналу или у овереној
копији и иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима.
Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ из казнене евиденције у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 и став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, прибавља школа
службено. У поступку одлучивања о избору кандидата директор
ће извршити ужи избор кандидата који ће бити упућени на претходну проверу психофизичких способности коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Пријаве са потребном докуметацијом о испуњености
услова доставити на наведену адресу, са назнаком: “За конкурс”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ШОСО “ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ”

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

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутног запосленог
2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за рад са
децом ментално ометеном у развоју - олигофренолошки смер,
и то: високо образовање на студијама другог степена, у складу
са Законом о високом образовању почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. година. Кандидат треба да испуњава и следеће
услове: да има одговарајуће образовање; да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
у складу са чл. 8 став 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 72/09, 52/11, 55/13); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да достави доказе о испуњавању услова конкурса: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућем образовању и оверену фотокопију
доказа о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и доказ о држављанству Републике Србије (оверена
Бесплатна публикација о запошљавању

фотокопија уверења). Доказ да зна језик на коме се остварује
образовно васпитни рад, у обавези су да доставе кандидати који
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. Доказ
о пседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата
прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати у поступку избора. Пријаве са потребном докуметацијом доставити на наведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „СИНИША ЈАНИЋ“

16210 Власотинце, Михајла Михајловића 1
тел. 016/875-147

Наставник француског језика

са 67% радног времена, на одређено врме ради
замене запослене преко 60 дана (породиљско
боловање)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погледу образовања и стручне спреме према чл. 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/2015) и чл. 3 став
1 тачка 3.3 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник. РС - Просветни гласник” бр. 11/2012 и 15/2013); да имају држављанство
Републике Србије; психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима - лекарско уверење (доказ о испуњености
овог услова подноси се пре закључења уговора о раду); да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа). Уз пријаву кандидати треба да
доставе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење о држављанству РС (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена фотокопија); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (у складу
са Законом о матичним књигама, “Сл. гласник РС“, бр. 20/2009,
односно на обрасцу са неограниченим важењем). Конкурс остаје
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаву на конкурс доставити на горенаведену адресу или лично, сваког радног дана, од 7
до 14 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НИШ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Медицинске науке у спорту и
физичком васпитању, предмет: Анатомија
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и стицање звања
наставника прописани су чл. 65 Закона о високом образовању,
чл. 119 и 120 Статута Универзитета у Нишу и чл. 96 и 99 Статута Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу: за доцента
може бити изабрано лице које има научни назив доктор наука докторат наука из уже научне области за коју се бира - предност
има кандидат који има тему доктората из предмета за који се
бира, научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни
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рад. Уз пријаву доставити: биографске податке, препис дипломе о стеченом научном називу доктора наука, списак радова са
библиографским подацима, као и саме радове. Рок за пријаву:
15 дана.

Сарадник у звању сарадника у настави за
ужу научну област Научне дисциплине у
спорту и физичком васпитању, предмети:
Корективна гимнастика и Одбојка
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа сарадника у звању
сарадника у настави прописани су чланом 71 Закона о високом
образовању, чланом 137 Статута Универзитета у Нишу и чланом
104 Статута Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу:
у звање сарадника у настави на студијама првог степена може
бити изабрано лице које је студент мастер академских студија
или специјалистичких студија, које је претходне нивое студија
завршило са укупном просечном оценом најмање 8 (осам). Уз
пријаву доставити: биографске податке, препис дипломе о завршеним основним студијама, потврду о уписаним мастер академским студијама или специјалистичким студијама, списак радова
са библиографским подацима, као и саме радове. Рок за пријаву:
15 дана.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

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

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2016. године
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и савладан програм
обуке за педагошког асистента. Кандидат уз пријаву треба да
достави: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о држављанству и доказ о савладаном програму обуке
за педагошког асистента. Лекарско уверење доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Андрагошки асистент

на одређено време до 31.08.2016. године
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и савладан интегрални
програм за остваривање ФООО за андрагошког асистента. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, доказ о држављанству и доказ о савладаном интегралном програму за остваривање ФООО за андрагошког асистента. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене
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.
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НОВИ ПА ЗАР
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/318-373

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 Школе за дизајн текстила и коже и подручја
рада, за педагога и психолога; да има дозволу за рад (лиценца);
да има завршену обуку и положен испит за директора установе;
да има најмање пет година радног стажа у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици. Директор се бира
на период од четири године. 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 приложе: доказ о држављанству Републике Србије
(извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству),
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о знању језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад у школи (уколико 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, доказе о поседовању организационих способности
(факултативно). Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и путем телефона: 020/318-373.

ОШ ,,СЕЛАКОВАЦ”

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), за
наставника и стручног сарадника у основној школи; да поседује
дозволу за рад (лиценцу); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиља у породици. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: уверење о држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге рођених; оверен препис
- фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; потврду да има најмање 5 година радног стажа
у области образовања и васпитања; доказ о знању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад; преглед кретања у служби
са биографским подацима и доказ о својим организационим
способностима. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља
установа. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и

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

Наука и образовање

здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси
се установи пре закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Пријаве слати на адресу школе или доставити лично.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације могу се добити код секретара школе,
на број телефона: 020/5335-200.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА

36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7

Оглас објављен 30.09.2015. године у публикацији
,,Послови“ број 552, поништава се у целости.

НОВИ СА Д
ОШ “БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
21466 Куцура, Ослобођења 6
тел. 021/727-905

Наставник информатике и рачунарства

са 40% радног времена, на одређено време ради
замене за време мировања радног односа запосленог
на том радном месту, до престанка дужности
директора
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће законом прописане
услове за заснивање радног односа: да има одговарајуће образовање, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 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, да има држављанство Републике Србије и да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (члан 120
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, „Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013). Одговарајућим образовањем, према степену и врсти, сматра се високо образовање
наведено у чл. 8 и 121 став 7 и 10 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и доказ о познавању русинског језика (оверена фотокопија дипломе о стеченом
средњем, вишем или високом образовању на русинском језику
или положен испит из русинског језика по програму одговарајуће
високошколске установе). Докази о испуњавању услова који
немају трајни карактер не могу бити старији од 6 месеци. Лекар-

ско уверење (не старије од 6 месеци) се доставља пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања прибавља
школа. Рок за пријаву је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс“.

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“

21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 12б
тел/факс: 021/474-0301, 021/469-210
e-mail: vlv.sekretar@gmail.com

Спремачица

на одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат мора да
испуњава и следеће посебне услове за заснивање радног односа: да има психичку, физичку и здавствену 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 и да зна српски језик. Доказ за тачку 2
овог конкурса прибавља школа. Пријаве се достављају у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Васа
Стајић“, Војводе Книћанина 12б, 21000 Нови Сад. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе краћу биографију и податке о кретању у служби, уверење о држављанству, оверену фотокопију
сведочанства о стеченом образовању, лекарско уверење као под
тач. 2 услова, фотокопију радне књижице, личне карте и извода из матичне књиге рођених, писану изјаву да нису осуђивани правоснажном пресудом за дела наведена у тачки 3 услова,
својеручно потписану. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”

21460 Врбас, Палих бораца 2
тел. 021/702-515, факс: 021/707-187
e-mail: osbjvrbas@gmail.com

Наставник немачког језика

са 44,4% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: 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).

Наставник енглеског језика

са 30% радног времена, за рад у првом циклусу
основног образовања и васпитања, на одређено
време ради замене одсутног запосленог

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: 1. професор енглеског језика; 2. професор разредне наставе; 3. дипломирани филолог, односно професор језика
и књижевности; 4. дипломирани школски педагог или школски
психолог; 5. дипломирани педагог или дипломирани психолог;
6. наставник одговарајућег језика из члана 145 и 146 Закона о
основној школи; 7. наставник одговарајућег језика са положеним стручним испитом по прописима из области образовања
или лиценцом за наставника; 8. наставник разредне наставе; 9.
лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у
основној школи, а које је на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као
и методике наставе; 10. професор разредне наставе и енглес11.11.2015. | Број 647 |
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ког језика за основну школу; 11. професор разредне наставе који
је на основним студијама савладао програм Модула за енглески
језик (60 ЕСПБ - европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим се доказује савладаност програма модула и
положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског
оквира); 12. дипломирани библиотекар - информатичар; 13. мастер филолог; 14. мастер професор језика и књижевности; 15.
мастер учитељ; 16. дипломирани учитељ - мастер; 17. дипломирани учитељ - мастер који је на основним студијама савладао
програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем
преноса бодова) који поседује уверење којим доказује савладаност програм модула и положен испит који одговара нивоу Ц1
Заједничког евреопског оквира; 18. дипломирани учитељ - мастер, који је на основним студијама савладао програм за енглески
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и
положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског
оквира); 19. мастер библиотекар – информатичар. 2.) Лица из
става 1 тачка 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, која нису професори
одговарајућег језика (енглески) треба да поседују знање језика
најмање на нивоу Б2 Заједничког европског оквира). 2) Лица из
става 1 тачка 3, 13 и 14, треба да поседују знање енглеског језика
на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира) осим уколико нису
завршила одговарајући студијски програм или главни предмет/
профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета
у Србија, или међународно признатом исправом за ниво знања
језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја. Предност за извођење наставе из енглеског
језика у првом циклусу основног образовања и васпитања имају
мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски
програм или главни предмет енглески језик), односно мастер
филолог (одговарајући студијски програм или главни предмет енглески), односно професор, односно наставник одговарајућег
страног језика, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ мастер, односно професор разредне наставе, наставник разредне
наставе, мастер професор или професор у предметној настави и
наставник у предметној настави са положеним испитом Б2. Кандидат конкурса мора да поседује образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина прописано чланом 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат
треба да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 72/2009,
52/2011 и 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015);
одговарајуће образовање, поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; поседовање држављанства Републике
Србије; познавање српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверени препис или
оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и степену стручне
спреме; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова, односно уверење о положеним испитима из педагогије
и психологије у току студија издато од стране одговарајуће високошколске установе или доказ о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, уверење о држављанству Републике
Србије; доказ о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи кандидати доказују стеченим образовањем на српском језику или положеним испитом из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способости за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат,
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пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван
прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребном документацијом о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана
објављивања. 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, коју врши Национална
служба за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће узимати у разматрање. Пријаве на конкурс се шаљу на
адресу: ОШ ”Братство јединство” Врбас, Палих бораца 2, са назнаком: “За конкурс” или се предају лично у школи.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЉУДЕВИТ ШТУР”

21211 Кисач, Железничка 3

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка на рад наставника
који обавља послове директора школе
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати опште и посебне здравствене и друге услове прописане Законом о раду и Законом о
основама система образовања и васпитања, услове стручности
прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи за наставника енглеског
језика: знање словачког језика (стечено средње, више или високо
образовање на словачком језику или положен испит из словачког
језика по програму одговарајуће високошколске установе). Рок за
пријаву на конкурс је осам дана од објављивања у публикацији
“Послови”. Пријаве са потребним доказима доставити на адресу: ОШ ”Људевит Штур“, Железничка 3, 21211 Кисач или лично
донети секретару школе, од 8 до 12 сати, радним даном.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Оглас објављен дана 04.11.2015. године у публикацији
“Послови”, исправља се у делу који се односи на радно
место: ванредни или редовни професор за ужу област
Организација и технологија транспорта, на одређено
време од пет година и треба да гласи: ванредни професор (на одређено време у трајању од пет година) или
редовни професор (на неодређено време), за ужу област
Организација и технологија транспорта.

ОШ „ЗДРАВКО ЧЕЛАР”

21413 Челарево, Трг Бориса Кидрича 1
тел. 021/760-014
e-mail: rudic.milanka@abakusbp.net

Васпитач

на одређено време до повратка одсутног запосленог,
са 50% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са
Законом о предшколском образовању и васпитању; да има одговарајуће више образовање, односно одгаварујуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије
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) - васпитач; да испуњава услове из члана 120
став 1, а у вези са чланом 8 став 2 Закона о основама система
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 72/2009, 52/2011
и 55/2013); 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 (кандидати који су у току студија положили испите из педагогије и психологије или су положили стручни
испит, односно испит за лиценцу испуњавају наведени услов). Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оверен препис
- фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци, (оригинал или оверену фотокопију); уверење високошколске установе о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и пракси
у установи, односно уверење о положеним испитима из педагогије и психологије или уверење о положеном испиту за лиценцу;
кратку биографију или CV. Пријаве се подносе у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

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.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Наставник, редовни професор - Привредно
право

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

УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“

21200 Сремска Каменица, Војводе Путника 87

са 30% радног времена

Ванредни професор на одређено време
од 5 година или редовни професор
на неодређено време, за ужу област
Аутоматика и управљање системима

УСЛОВИ: доктор правних наука, објављени научни радови (на
СЦИ листи), способност за наставни рад.

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

са 5% радног времена, на одређено време

Ванредни професор на одређено време
од 5 година или редовни професор
на неодређено време, за ужу област
Електрична мерења и метрологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електроструке, 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
Електроенергетика
на одређено време од 5 година

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

Сарадник у настави за ужу област
Аутоматика и управљање системима
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електроструке, услови
прописани чланом 71 Закона о високом образовању и општим
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник, доцент - Менаџмент и
маркетинг

УСЛОВИ: доктор економских наука - објављени научни радови
(на СЦИ листи), способност за наставни рад.

Наставник, редовни професор Филозофија
УСЛОВИ: доктор политичких наука - објављени научни радови
(на СЦИ листи), способност за наставни рад.

Наставник, редовни професор Социологија и политикологија
УСЛОВИ: доктор политичких наука - објављени научни радови
(на СЦИ листи), способност за наставни рад.

Сарадник, асистент - Привредно право
на одређено време

УСЛОВИ: магистар правних наука, мастер или дипломирани правник студент докторских студија који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује
смисао за наставни рад. Услови за избор су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о
систематизацији радних места и Правилником о ближим условима за избор наставника и сарадника. Уз пријаву кандидат треба
да приложи: краћу биографију, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, оверене копије диплома о високом
образовању, дипломе о научном звању магистра, мастера и докторских студија, као и списак објављених научних радова.

Сарадник у звање сарадника у настави за
ужу област Мотори СУС

Пријаве се подносе у року од 5 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Универзитет „Едуконс“, Сремска Каменица,
Војводе Путника 87. Ближе информације на телефон: 021/4893611 или путем и-мејла: zorka.cicic@educons.edu.rs.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке, услови
прописани чланом 71 Закона о високом образовању и општим
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

www.nsz.gov.rs

на одређено време од 1 године
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ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

26000 Панчево, Владимира Жестића 21
тел/факс: 013/352-663
e-mail: os.bradicevic@open.telekom.rs

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство РС; одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања, стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 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 није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са кратком
биографијом приложити: уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), диплому о одговарајућој стручној спреми
(оверена копија дипломе), доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, односно уверење или
други документ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија, извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), фотокопију личне карте (очитана лична карта).
Уколико се подносе фотокопије докумената морају бити оверене.
Извод из казнене евиденције по службеној дужности прибавља
школа, док доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси
изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
обавиће надлежна служба за послове запошљавања. Фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће
се узети у обзир.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова конкурса кандидати треба да доставе на адресу школе, у року од 8 дана од дана

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ
„Бранко Радичевић”, Владимира Жестића 21, 26000 Панчево, са
назнаком: „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРИСАВ ПЕТРОВ БРАЦА”

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 179
тел. 013/2345-071
e-mail:osbraca@mts.rs

Наставник италијанског језика

са 89% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник хемије

са 40% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању,
односно одговарајуће високо образовање, сагласно чл. 8 и
120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 52/011 и 55/013), као и услови прописани Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12), држављанство РС, да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120
став 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси кандидат пре закључења уговора о раду). Уз пријаву приложити:
кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном
образовању, уверење о држављанству РС, извод из матичне
књиге рођених и фотокопију личне карте. Пријаву са доказима о
испуњавању услова послати поштом, на горенаведену адресу, у
року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИША СТОЈКОВИЋ‘

26223 Гај, Мише Стојковића 204
тел. 013/755-215
e-mail: osgaj@open.telekom.rs

Секретар школе

са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање, односно
високо образовање и звање дипломирани правник, 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 4. да има држављанство Републике
Србије. Докази о испуњености услова из тачака 1 и 4 подносе се
уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом закључења уговора о раду. Испуњеност улова из
тачке 3 установа прибавља по службеној дужности. Поред пријаве са биографским подацима, у оригиналу или у овереној фотокопији (не старијој од 6 месеци), на конкурс приложити и диплому и уверење о држављанству, не старије од 6 месеци. Пријаве
на конкурс, са траженом документацијом, доставити у року од 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање .

Наставник српског језика

на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

42

| Број 647 | 11.11.2015.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће високо образовање
сагласно одредбама члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: наставник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно, наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем; лице мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова и звање према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, број 11/2012
и 15/2013): 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, односно дипломирани филолог за југословенску
и општу књижевност, професор југословенске књижевности са
страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, професор српског језика и српске књижевности,
дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), мастер
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика),
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност); 2. да има психичку физичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4.
да има држављанство Републике Србије. Докази о испуњености
услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ
из тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом закључења уговора о раду. Испуњеност улова из тачке 3 установа прибавља
по службеној дужности. Пријаве за конкурс, са траженом документацијом, доставити у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
“ПАЈА МАРГАНОВИЋ”
26000 Панчево, Ослобођења 25

Професор српског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог,
до повратка радника са боловања
2 извршиоца
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: професор односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског
језика и књижевности; професор српске књижевности и језика;
професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик;
дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик
и Српска књижевност); мастер професор језика и књижевности
(србиста) (студијски програм Српска филологија: српски језик и
лингвистика); мастер професор језика и књижевности (србиста)
(студијски програми: српска књижевност, Српска књижевност и
језик); мастер филолог (студијски програм Филологија, модули:
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер
филолог (студијски програм Српски језик и књижевност).

Професор енглеског језика

са 90% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог, до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески
језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

Професор хемије

са 90% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог, до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: професор хемије; дипломирани хемичар; професор
биологије - хемије; професор физике - хемије; -дипломирани инжењер хемије - аналитички смер; дипломирани инжењер
хемије - биооргански смер; дипломирани хемичар опште хемије;
дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани
хемичар - смер хемијско инжењерство; дипломирани професор хемије мастер; дипломирани хемичар - професор хемије;
дипломирани хемичар - мастер; дипломирани професор физике
- хемије - мастер; дипломирани професор биологије - хемије мастер; професор географије - хемије; мастер хемичар; мастер
професор хемије.
ОСТАЛО: Пријаве и документа о испуњености услова конкурса
доставити школи у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Економско-трговинска школа „Паја Маргановић“
Панчево, Ослобођења 25. Услови конкурса утврђени су Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и сарадника у настави у стручним школама („Сл. гласник РС Просветни гласник“, број 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/01, 3/03, 5/05, 6/05, 2/07,4/07 и 7/08 ) и чл. 8 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
број 72/09, 52/11 и 55/13).

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”

26227 Долово, Аксентија Максимовића 1
тел. 013/2634-207

Наставник биологије

са 20% радног времена за наставни предмет
биологија и 10% за изборни предмет Чувари
природе, на одређено време ради замене одсутног
преко 60 дана
11.11.2015. | Број 647 |
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, са одговарајућим високим
образовањем, чл. 8 ЗОСОВ став 2 и 3 и члан 120 и услови из
Правилника о степену и врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13). Кандидат уз молбу треба
да приложи: оригинал или оверену диплому, извод из матичне
књиге рођених (оверена фотокопија), диплому или уверење о
степену и врсти стручне спреме (оверена фотокопија), уверење
о држављанству (оверена фотокопија), уверење да кандидат
није под истрагом (основни суд), акт о неосуђиваности (оверена
фотокопија), уверење из суда да се не води кривични поступак
(оверена фотокопија). Лекарско уверење се доставља приликом
закључења уговора о раду. Овера фотокопије важи до 6 месеци.
Пријаве слати у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу:
Основна школа „Аксентије Максимовић“ Долово, Аксентија Максимовића 1, 26227 Долово, са назнаком: „Пријава на конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10
тел. 013/742-812

Медицинска сестра - васпитач, приправник
на одређено време до повратка раднице са
трудничког боловања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - средње
образовање, медицинска сестра - васпитач; да има психофизичку
и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, диплому или уверење о стеченом образовању. Наведена
документа се подносе у оригиналу или фотокопији и морају бити
уредно оверена. Уверење о неосуђиваности прибавља установа
по службеној дужности, а уверење о психофизичкој и здраственој способности за рад са децом подноси изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Пријаве слати на адресу: Трг Жарка
Зрењанина 10, Ковин, у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете на разматрање.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”
26000 Панчево, Максима Горког 7
тел/факс: 013/2352-615

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да има високо образовање (за наставника, педагога или
психолога средње стручне школе за подручје рада електротехника и електротехника и рачунарство) стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године, односно
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 (стручни испит) за наставника, педагога или психолога, да има најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да има обуку и положен испит
за директора школе (пошто није организована обука и полагање
испита за директора, пријава без овог доказа се неће сматрати
непотпуном, а кандидат који буде изабран дужан је да положи
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испит за директора у законском року); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 Закона
о основама система образовања; да је држављанин Републике
Србије; да зна српски језик (језик на којем се остварује образовно-васпитни рад). Мандат директора траје четири године и тече
од дана ступања на дужност. Уз пријаву потребно је приложити:
краћу биографију са навођењем послова које је обављао кандидат, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - лиценци, потврду којом доказује да има
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал
или оверена фотокопија), важеће уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), доказ о знању српског језика,
уколико кандидат није стекао одговарајуће високо образовање
на српском језику - као доказ о знању језика кандидат доставља
оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем или вишем
образовању на српском језику или оверену фотокопију доказа
издатог од високошколске установе да је положио испит из српског језика, доказ о адреси на којој станује кандидат (као доказ
овог услова кандидат може доставити било који документ издат
од надлежног органа). Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду дужан је да достави уверење о здравственој
способности за рад са децом и ученицима издато након расписивања конкурса. Кандидати који испуњавају услове биће упућени на проверу психофизичких способности, коју врши надлежна
служба за запошљавање. За кандидате који испуњавају услове
школа прибавља доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене нријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаву са потребном документацијом слати на адресу: Електротехничка школа “Никола Тесла”,
26000 Панчево, Максима Горког 7.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
“МАРА МАНДИЋ”

26000 Панчево, Цара Душана 34
тел. 013/353-284

Наставник индивидуалне наставе - логопед
на одређено време до краја школске године, тј. до
31.08.2016. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 52/2011, 55/13 и 68/15); 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. Под одговарајућим образовањем за наведено радно место подразумева се: дипломирани дефектолог - логопед. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: краћу биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси се пре
закључења уговора о раду), уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа по службеној дужности). Рок за пријављивање на
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конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати
на адресу: ШОСО „Мара Мандић“, Цара Душана 34, 26000 Панчево или предати лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и путем телефона: 013/353-284.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”
12222 Браничево

Школски педагог

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање и да испуњава услове у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 17/09, 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. 11/12 и 15/13).
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију
дипломе о стручној спреми, потврду 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, извод из матичне књиге
рођених (оригинал, не старије од 6 месеци, осим ако је на новом
обрасцу), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
лекарско уверење (по извршеном избору). Уверење о неосуђиваности прибавља установа. Уколико се на овај конкурс подносе фотокопије докумената, исте морају бити оверене. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих услова
конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се
разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Основна
школа „Вељко Дугошевић“ Браничево, 12222 Браничево.

СРЕДЊА ШКОЛА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

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

Професор психологије

са 30% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, кандидат мора да испуњава и посебне
услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и
55/13): одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама
система образовања и васпитања, стечено на студијама другог
степена (мастер академске, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, услов из члана 8 став 4 и члана 121 став 9 и 10 Закона,
који прописују да лице из става 2 члана 8 Закона мора имати
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, а
наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио
испит за лиценцу или стручни испит сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона, као и услове у погледу степена
Бесплатна публикација о запошљавању

и врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у средњој школи и
гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12
и 15/13); да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са кратком биографијом поднети
оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци); извода из матичне
књиге рођених; уколико кандидат није стекао средње, више или
високо образовање на српском језику, у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други
одговарајући документ о положеном испиту из педагодије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу. Лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду, психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака, док извод
из казнене евиденције прибавља установа по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање, као ни копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе: Средња
школа у Великом Градишту, Житни трг 4, 12220 Велико Градиште, са назнаком: „За оглас”. Контакт телефон: 012/663-131.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БАТА БУЛИЋ”

12300 Петровац на Млави, Јована Јовановића Змаја 1

Секретар школе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, у складу са чл.
68 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који
је стекао високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године; 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. 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: кратку биграфију, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству које није старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
оверен препис или оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом образовању, доказ о знању језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они познају
језик на којем се изводи образовно-васпитни рад). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Потврду о неосуђиваности прибавља школа по службеној
дужности. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року
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од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве послати на адресу: Основна школа „Бата Булић“,
Јована Јовановића Змаја 1, 12300 Петровац на Млави, са назнаком: „За конкурс“.

ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 6
тел. 012/223-389

Наставник економске групе предмета

на одређено време до 31.08.2016. године (часови
помоћника директора), са 45% радног времена
УСЛОВИ: из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, дипломирани економиста (сви смерови).

Наставник економске групе предмета

на одређено време до 31.08.2016. године (часови
помоћника директора), са 30% радног времена
УСЛОВИ: из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, дипломирани економиста (сви смерови).

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, са 70% радног времена
УСЛОВИ: из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања: професор српског језика и књижевности, професор српске
књижевности и језика, професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, дипломирани филолог за књижевност
и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност и др. по Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, са 30% радног времена
УСЛОВИ: из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања: професор српског језика и књижевности, професор српске
књижевности и језика, професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, дипломирани филолог за књижевност
и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност и др. по Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.
ОСТАЛО: одговарајуће образовање у наведеном занимању у
складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13,68/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл.120. став 1. тачка 3 Закона;
држављанство Републике Србије; да кандидат зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, доказ о испуњености услова из
чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања,
уверење о држављанству (оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију). Лекарско уврење се
подноси пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријава са потребном документацијом
о испуњености услова подноси се лично или поштом на адресу
школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

46

| Број 647 | 11.11.2015.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

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

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа;
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.

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Васпитач

на одређено време, са 72,5% радног времена
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог или првог
степена за образовање васпитача, у складу са Законом о високом образовању или VI степен стручне спреме, виша школе за
образовање васпитача; 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.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених - оригинали или оверене копије), оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пријаве послати на
адресу: Предшколска установа “Љубица Вребалов”, Пожаревац,
Вука Караџића 1, са назнаком: “За конкурс”. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код директора и секретара Предшколске установе “Љубица Вребалов” и путем телефона: 012/210-308.

ПРИЈЕПОЉЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА
31300 Пријепоље, 4. децембра 3
тел. 033/712-157

Оглас објављен 21.10. 2015. године у публикацији
“Послови” поништава се у целости.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НЕВЕН”
31330 Прибој, Пионирска 2
тел. 033/2451-035

Васпитач за рад у припремној
предшколској групи

са 75% радног времена, на одређено време до
завршетка припремног предшколског програма у
радној 2015/2016. години, у издвојеном одељењу у
Кратову, ОШ “Благоје Полић”

Васпитач за рад у припремној
предшколској групи

са 75% радног времена, на одређено време до
завршетка припремног предшколског програма у
радној 2015/2016. години, у издвојеном одељењу у
Прибојској Бањи, ОШ „Никола Тесла“

Васпитач за рад у припремној
предшколској групи

са 75% радног времена, на одређено време до
завршетка припремног предшколског програма у
радној 2015/2016. години, у издвојеном одељењу у
ОШ „9. мај“ Саставци

Васпитач за рад у припремној
предшколској групи

са 75% радног времена, на одређено време до
завршетка припремног предшколског програма у
радној 2015/2016. години, у издвојеном одељењу
Крајчиновићи, ОШ “9. мај“ Саставци

Васпитач за рад у припремној
предшколској групи

са 75% радног времена, на одређено време до
завршетка припремног предшколског програма у
радној 2015/2016. години, у издвојеном одељењу
ОШ „Десанка Максимовић“ Сјеверин

Васпитач

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

Васпитач

на одређено време да завршетка радне 2015/2016.
године
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује високо образовање за васпитача стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који је уређивао високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основим студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септебра 2005. године или
одговарајуће високо образовање за васпитача стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од најмање три године или више
образовање за васпитача; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство РС и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
2 извршиоца
Бесплатна публикација о запошљавању

Медецинска сестра - васпитач

на одређено време до завршетка радне 20015/2016.
године
УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме, занимање медицинска сестра - васпитач; 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 РС и да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.

Спремачица

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: завршена основна школа; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство РС.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: оверену фотокопију дипломе, односно уверење да поседују одговарајуће образовање, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству Републике Србије. Уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања прибавља установа по службеној дужности. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности - лекарско уверење изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду.

ОШ “МИЛОСАВ СТИКОВИЋ”
31300 Пријепоље, Пионирска 1

Наставник историје

са 7 часова недељне норме (35% радног времена),
на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања, а најдуже до краја школске
године
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под условима
прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање (Правилник о врсти и стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, “Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07,
1/08, 4/08, 8/08, 11/089); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство РС. Непотпуне и неблаговремене молбе неће
се разматрати.

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

Оглас објављен у публикацији “Послови” 21.10.2015.
године поништава се у целости.

СМЕДЕРЕВО
ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

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

Наставник историје

са 40% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције
11.11.2015. | Број 647 |
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УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
имају одговарајуће образовање (доказ се подноси се уз пријаву
на конкурс), да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ се подноси пре закључења уговора о раду), да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
установа), да имају држављанство Републике Србије (подноси се
уз пријаву на конкурс). Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

струковне студије или основне академске студије), у трајању од
три, односно четири године.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
”АЛЕКСА ШАНТИЋ”

УСЛОВИ: извршилац мора бити особа са инвалидитетом (због
извршавања законске обавезе запошљавања особа са инвалидитетом), средња економска школа (IV степен); решење надлежног
органа за особу са инвалидитетом.

25212 Алекса Шантић, VIII војвођанске бригаде бб
тел. 025/838-255

Наставник енглеског језика - први циклус
основног образовања и васпитања

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 40% норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године доказ се подноси уз пријаву на конкурс; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доказ
се подноси пре закључења уговора о раду; држављанство Републике Србије - доказ се подноси уз пријаву на конкурс; доказ из
суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - прибавља установа; стручна
спрема према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидат је дужан
да уз пријаву на конкурс поднесе: кратку биографију, оверен
препис (фотокопију) дипломе о стеченом образовању, уверење
о држављанству Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана од
објављивања у публикацији „Послови“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
”ВЕРА ГУЦУЊА”

25000 Сомбор, Венац војводе Петра Бојовића 3

Васпитач целодневног и полудневног
боравка

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, на српском језику, за рад у
Сомбору
УСЛОВИ: VI степен школске спреме, висока школска спрема; високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или основне академске студије), у трајању од
три, односно четири године.

Васпитач целодневног и полудневног
боравка

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, на српском језику, за рад у
Кљајићеву
УСЛОВИ: VI степен школске спреме, висока школска спрема, високо образовање на студијама првог степена (основне
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Васпитач деце јасленог узраста

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, за рад у Сомбору
УСЛОВИ: средња школска спрема здравствене струке (IV степен)
- медицинска сестра васпитачког смера, потребна је лиценца.

Административно-финансијски радник

УСЛОВИ: Уз молбу се прилажу доказ о стеченој стручној спреми (диплома) и уверење о држављанству. Документација се
доставља у овереним фотокопијама. Неоверена документација
сматраће се непотпуном. Неблаговремена и непотпуна документација неће се узети у обзир. Рок за пријаву је 8 дана од објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”

22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13
тел. 022/311-223, 310-565

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова, кандидат
треба да испуњава и следеће посебне услове: више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије)
у трајању од три године или на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са законом.

Логопед

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: високо образовање - одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) или одговарајуће
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године - дипломирани дефектолог - логопед.

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова, кандидат
треба да испуњава и следеће посебне услове: основна школа, I
степен стручне спреме.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на на коме се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву доставити: оверен препис или
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови образац са холограмом, трајно важење); за испуњеност услова из чл. 120 ст. 1 тачка
5 Закона о основама система образовања и васпитања, којим се
тражи знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
- ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском
језику потребно је да достави уверење да је положио испит из
српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом (лекарско уверење) доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у обзир. Пријаве се подносе на адресу установе,
са назнаком: „За конкурс” (написати за које послове се подноси
пријава), у затвореној коверти. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”.

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

Психолог

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: стручна спрема по члану 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013) и по члану 6 став 1 тачка 2 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012 и
15/2013), професор психологије; дипломирани психолог - општи
смер или смер школске психологије; дипломирани школски
психолог - педагог; дипломирани школско-клинички психолог;
дипломирани психолог; мастер психолог; дипломирани психолог
- мастер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани мастер, треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. Кандидат поред наведеног услова у
погледу одговарајућег образовања, треба да испуњава и следеће
услове: да је држављанин Републике Србије; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидат
треба да приложи следећа документа, у оригиналу или овереној
фотокопији: пријаву/молбу, кратку биографију, диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, доказ о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); доказ
из суда да се против њега не води кривични поступак. Доказ да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела прописана законом - прибавља школа. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс”.
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Конкурсна документација се прилаже у оригиналу или у фотокопијама које морају бити оверене. Приложена документација не сме бити старија од 6 месеци. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Изабраним
кандидатима конкурсна документација се не враћа. Информације
се могу добити на телефон: 022/438-114, контакт особа: Саша М.
Марковић, секретар школе.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

22422 Никинци, Трг Бранка Радичевића 1
тел/факс: 022/443-110

Директор

на мандатни период од 4 године, почев од
01.03.2016. године
УСЛОВИ: да кандидат 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 68/15), 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; да поседује дозволу за рад; да има обуку и положен испит за директора установе (програм обуке за директора и подзаконски акти о полагању
испита за директора нису донети, па ће изабрани кандидат бити
у обавези да у законском року исти положи кад се стекну услови);
да је остварио најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да је држављанин 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.
ОСТАЛО: Доставити: биографију са кратким прегледом кретања у служби; диплому о стеченом одговарајућем високом
образовању (оверена копија); уверење о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (оверена копија); потврду о
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење
о држављанству (оригинал или оверена копија не старија од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија не старија 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 15 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве се
достављају путем поште или лично на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“, Трг Бранка Радичевића 1, 22422 Никинци. Ближа обавештења могу се добити на број телефона: 022/443-110. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у обзир.

СУБОТИЦА
ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Максима Горког 53
тел: 024/644-103, 024/644-115

Наставник рачунарства и информатике,
електротехнике, аутоматске обраде
података

на српском наставном језику, на одређено време до
повратка запосленог са функције
УСЛОВИ: према 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 хемија, неметали и графичарство („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 8/2015), послове
наставника наведених предмета: рачунарства и информатике,
електротехнике, аутоматске обраде података, може да обавља:
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дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно
одсеци, мастер инжењер електротехнике и рачунарства. У складу са чл. 8 и 120 Закона, за наведено радно место, поред одговарајућег образовања, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву за конкурс треба да доставе: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал уверења о држављанству РС, оверену копију потврде високошколске установе да имају образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, доказ да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (диплома о стеченом средњем, вишем
или високом образовању на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или положен испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе). У поступку одлучивања
о избору наставника директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уверење о неосуђиваности за изабраног кандидата прибавља школа по завршетку конкурса. Лекарско уверење о здравственој способности
доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду.
Пријаве са доказима доставити на адресу школе: Хемијско-технолошка школа Суботица, Максима Горког 53, 24000 Суботица. Рок
за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ШАБАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ЦВЕТИН БРКИЋ”

језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидат је обавезан да приложи доказе о испуњавању
услова: оверену фотокопију диломе одговарајућег факултета и
уверење о држављанству. Пријава са потребним документима
подноси се на адресу школе.

ОШ “НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ”
15000 Шабац, Владе Јовановића 52
тел. 015/350-483

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је
држављанин Републике Србије, да има високо образовање у
смислу одредби из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, да поседује лиценцу, односно, положен стручни испит за наставника, педагога или психолога, да
има положен испит за директора, да поседује стручне и организационе способности, да има најмање пет година радног стажа у
области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: уверење о држављанству Републике Србије, оверен
препис/фотокопија дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу, потврда о радном искуству у области образовања и васпитања, радна биографија, оквирни план рада за
време мандата. Директор се бира на 4 године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”, на адресу школе. Одлука по овом конкурсу ће бити
донета у законском року. Ближе информације се могу добити од
секретара школе, тел. 015/350-483.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
“НАДА МАТИЋ”

15356 Глушци, С. Алимпића 3
тел. 015/449-280

31000 Ужице, Хаџи Мелентијева бб
тел. 031/513-236

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији “Послови”, за радно место: помоћни радник, на неодређено време, за рад у издвојеном одељењу у Узвећу, поништава се
у целости.

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

Професор српског језика

за 80% педагошке норме рада, на одређено време
до повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство РС; да није осуђиван за кривично дело
на казну затвора дужу од 3 месеца или за дело против достојанства личности и морала. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству. Пријаве доставити на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, телефон: 031/517-589.

Наставник разредне наставе

ГИМНАЗИЈА “СВЕТИ САВА”

ОШ “НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ”
15000 Шабац, Владе Јовановића 52
тел. 015/350-483

Наставник енглеског језика

на одређено време до краја школске 2015/2016.
године
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајући степен стручне спреме, сагласно одредбама чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да је
држављанин Републике Србије; да поседује здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна
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31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

Наставник италијанског језика

са 33% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена
- мастер академске студије, специјалистичке академске студије
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању, 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 и у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 5/90, 5/91, 1/92, 3/93, 11/04, 5/05, 1/07,
7/08 и 8/11); поседовање образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи током студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ, кандидат који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит или испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из психичких, педагошких и методичких дисциплина; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; држављанство РС; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата
утврђеног у складу са законом; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); диплому о стеченом образовању (оригинал или оверену фотокопију);
потврду високошколске установе да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи у складу са ЕСПБ или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим приправника и других лица која могу засновати радни
однос без положеног испита). Лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључивања уговора о раду, а уверење о
неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТАРИ ГРАД”

31000 Ужице, Градска 1
тел. 031/552-576

држављанство РС. Уз пријаву приложити: диплому о стеченом
образовању (оверену фотокопију); уверење о држављанству
(оверену фотокопију не старију од 6 месеци); доказе о испуњености услова из тачке 1 односно 1а. Доказ о испуњености услова
из тачке 2 подноси кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа. Пријаве
на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу
школе, са назнаком: “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Асистент за ужу научну област Физичко
васпитање, Методика наставе физичког
васпитања
на одређено време до 3 године - реизборност

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио на факултету за спорт и физичко васпитање или на
учитељском факултету са укупном просечном оценом најмање 8
и који показује смисао за наставни рад, односно магистар наука
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном
оценом најмање 8, коме је прихваћена докторска дисертација и
који показује смисао за наставни рад. Пријаве са потпуном документацијом се подносе на горенаведену адресу, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса. Кандидати поред општих услова прописаних Законом о високом образовању, Правилником о
начину и поступку заснивања радног односа и стицања звања
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Учитељског
факултета у Ужицу, морају поднети доказ о неосуђиваности за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне
исправе или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
“ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ”

Професор информатике и рачунарства

17542 Врањска Бања, Краља Петра Првог Ослободиоца 44
тел. 017/545-218

Професор руског језика

на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, 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; 1а. да испуњава услове из члана 8 став
2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 52/11 и 55/13), односно да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просетни гласник” бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07,
4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09,
3/10 и 11/12); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4.

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог
образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама
другог степена, дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године), за
наставника основне школе, педагога или психолога, поседовање
дозволе за рад - лиценце, поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, поседовање
држављанства Републике Србије, да није осуђивано 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 установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном струном испиту, односно

са 65% радног времена, на одређено време до краја
школске године
са 11% радног времена, на одређено време до краја
школске године
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испиту за лиценцу, доказ о поседовању држављанства Републике
Србије (уверење о држављанству), извод из матичне књиге рођених, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), потврду о радном стажу у школи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора
школе. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на
адресу: Основна школа “Предраг Девеџић”, 17542 Врањска Бања,
Краља Петра Првог Ослободиоца 44, са назнаком: “Конкурс за
директора”, у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови” или лично у просторији секретара школе. Рок за
одлучивање по конкурсу је 30 дана од истека рока за подношење
пријава на конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се добити од
секретара школе и на број телефона: 017/545-218.

ВРШАЦ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

26334 Велико Средиште, Стеријина 5
тел. 013/892-133

Наставник биологије

са 40% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012 и
15/2013): професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије,
дипломирани биолог - смер заштите животне средине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани професор биологије и хемије,
професор биологије - географије, професор биологије - хемије,
професор билогије - физике, професор биологије и информатике, професор биологије - математике, дипломирани професор
биологије - хемије мастер, дипломирани професор биологије
географије - мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер,
дипломирани биолог заштите животне средине, мастер биолог,
мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије и хемије; да има држављанство РС; да има психофизичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да зна
језик на ком се обавља васпитно-образовни рад; образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да поседује
лиценцу, односно положен стручни испит и да испуњава остале
услове за наставника, педагога или психолога.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба треба да приложи: уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија), оригинал или оверен препис - фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, доказ да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад, оригинал или оверен препис - фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Уверење из казнене
евиденције, из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа по службеној дужности од надлежне полицијске станице. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду. Конкурс остаје отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве пре-
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дати у секретаријату школе или послати на адресу: ОШ „Бранко
Радичевић“, 26334 Велико Средиште, Стеријина 5. Контакт телефон: 013/892-133.

ЗРЕЊАНИН
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
“ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”
Зрењанин, Скерлићева бб

Наставник географије (5%) и туристичке
географије (5%)

са наставом на мађарском језику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/2015,
8/2015, 16/2015 и 19/2015): наставник географије: (1) професор
географије; (2) дипломирани географ; (3) професор историје географије; (4) дипломирани географ - просторни планер; (5)
дипломирани професор географије - мастер; (6) дипломирани
географ - мастер; (7) мастер географ; (8) мастер професор географије; (9) мастер професор географије и информатике; (10)
мастер професор биологије и географије; лице из тачке 11) овог
члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијском програму: географија; дипломирани географ; професор географије;
двопредметне студије биологије и географије, односно географије и информатике; наставник туристичке географије: (1) професор географије; (2) дипломирани географ; (3) дипломирани
географ - туризмолог; (4) дипломирани географ (туризмолог);
(5) дипломирани географ - просторни планер; (6) дипломирани
менаxер у туризму; (7) мастер географ; (8) мастер туризмолог;
(9) мастер професор географије; (10) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму
Менаџер у туризму. Лице из подтач. (7)-(9) мора имати претходно завршене основне академске студије у области феографије.

Наставник физичког васпитања

са 20% радног времена, са наставом на мађарском
језику, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/2015,
8/2015, 16/2015 и 19/2015): (1) професор физичког васпитања;
(2) дипломирани педагог физичке културе; (3) професор физичке културе; (4) професор физичког васпитања - дипломирани
тренер са назнаком спортске гране; (5) професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације; (6) професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; (7)
дипломирани професор физичког васпитања и спорта - мастер;
(8) дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије
- мастер; (9) мастер професор физичког васпитања и спорта; (10)
мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.
ОСТАЛО: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011, 55/13) на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем. Лице из ст. 2
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и 3 овог члана 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; 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
ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат у пријави
треба да наведе тачан назив радног места за које доставља документацију: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству РС, доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, доказ о стеченом средњем, вишем или високом образовању на језику на ком
се остварује образовно-васпитни рад или положен испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе (за
мађарски језик), уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима (подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду), извод из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности (прибавља школа по завршетку
конкурса). У поступку одлучивања о избору наставника директор
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са доказима искључиво доставити у
овереној фотокопији, на адресу школе: ЕТШ „Јован Трајковић“,
Скерлићева бб, 23000 Зрењанин. Рок за достављање пријава је 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник географије

на мађарском наставном језику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, са
10% радног времена
УСЛОВИ: професор географије; дипломирани географ; професор историје - географије; дипломирани географ - просторни
планер; дипломирани професор географије - мастер (претходно завршене основне академске студије на студијском програму: географија; дипломирани географ; професор географије;
двопредметне студије биологије и географије, односно географије и информатике); дипломирани географ - мастер (претходно завршене основне академске студије на студијском програму:
географија; дипломирани географ; професор географије; двопредметне студије биологије и географије, односно географије
и информатике); мастер географ (претходно завршене основне
академске студије на студијском програму: географија; дипломирани географ; професор географије; двопредметне студије биологије и географије, односно географије и информатике); мастер
професор географије (претходно завршене основне академске
студије на студијском програму: географија; дипломирани географ; професор географије; двопредметне студије биологије и
географије, односно географије и информатике); мастер професор географије и информатике (претходно завршене основне
академске студије на студијском програму: географија; дипломирани географ; професор географије; двопредметне студије биологије и географије, односно географије и информатике); мастер
професор биологије и географије (претходно завршене основне
академске студије на студијском програму: географија; дипломирани географ; професор географије; двопредметне студије биологије и географије, односно географије и информатике). Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13),
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став
Бесплатна публикација о запошљавању

1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), посебне услове из Правилника
о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015), као и посебне
услове из Правилника о организацији и систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: да има најмање 15
година живота (општи услов); да има одговарајуће образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да 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 (мађарски језик). Уз пријаву на конкурс учесници треба да
доставе: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења)
о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
доказ о испуњавању услова из члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 72/09, 52/11 и 55/13), да су стекли средње, више или високо образовање на мађарском језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или положили испит из мађарског језика по
програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или
оверена фотокопија); оригинал или оверену фотокопију доказа да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење одговарајуће високошколске установе или
доказ о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани
кандидат пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат
није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са
потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана,
рачунајући од дана објављивања текста конкурса у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на
конкурс неће бити разматране. Напомена: С обзиром да школа
прибавља доказ о неосуђиваности у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, потребно је да кандидати
у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко
презиме или да доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу или предају лично, на адреси: Медицинска школа,
23000 Зрењанин, Новосадска 2. Сва потребна обавештења могу
се добити од секретара школе, лично или телефоном, на број:
023/533-270.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник фармацеутске технологије
(теорија, вежбе и блок у огледном
одељењу)

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 54,28% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутске
технологије; дипломирани фармацеут.

Наставник фармакологије (у огледном
одељењу)

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 15% радног времена
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УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; доктор медицине; магистар
фармације.

Наставник организације фармацеутске
делатности (у огледном одељењу)

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 5% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста социјалне
медицине; дипломирани фармацеут.

Наставник медицинске биохемије (теорија)
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију; доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију; дипломирани фармацеут; дипломирани биохемичар;
дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; дипломирани биохемичар - мастер; специјалиста доктор медицине, специјалиста клиничке биохемије; магистар фармације - медицински
биохемичар; мастер биохемичар.
ОСТАЛО: Учесник конкурса поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и посебне
услове прописане чланом 120 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом
8 став 2, 3 и 4 (мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова), Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и
55/13), посебне услове из Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05,
6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13) и Правилника о
врсти образовања наставника у стручним школама које остварују
наставни план и програм огледа за образовне профиле козметички техничар, лабораторијски техничар, медицинска сестра
- техничар, стоматолошка сестра - техничар, физиотерапеутски
техничар, здравствени неговатељ и масер („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, број 25/04, 1/07 и 10/09), као и посебне
услове из Правилника о организацији и систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: да има најмање 15
година живота (општи услов); да има одговарајуће образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има 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. Уз пријаву на конкурс, учесници конкурса треба да доставе: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
доказ о испуњавању услове из члана 120 став 1 тачка 5 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11 и 55/13), да је стекао средње, више
или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена
фотокопија); оригинал или оверену фотокопију доказа да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
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након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење одговарајуће високошколске установе или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или
доказ о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу).
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат
пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребним
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити
разматране. Напомена: С обзиром да школа прибавља доказ о
неосуђиваности у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, потребно је да кандидати у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или
да доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу
поштом или предају лично, на адреси: Медицинска школа, 23000
Зрењанин, Новосадска 2, са назнаком: „За конкурс”. Сва потребна
обавештења могу се добити од секретара школе, лично или телефоном, на број: 023/533-270.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

Наставник техничког и информатичког
образовања

са 20% радног времена, на српском наставном
језику, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: техничко и информатичко образовање: професор
техничког образовања, професор технике, професор технике и
информатике, професор информатике и техничког образовања,
професор техничког образовања и машинства, професор технике
и машинства, професор машинства, професор електротехнике,
професор техничког образовања и техничког цртања, професор
техничког образовања и физике, професор физике и основа технике, професор техничког образовања и хемије, дипломирани
педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу,
професор физике и основа технике за основну школу, професор
техничког образовања и васпитања, професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања и
васпитања, професор политехничког васпитања и образовања,
професор политехничког образовања, професор технике и графичких комуникација, професор производно-техничког образовања, дипломирани педагог за техничко образовање, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор основа
технике и производње, професор политехнике, професор технике и медијатекарства, професор техничког образовања и медијатекар, дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор физике
и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор
технике - мастер, мастер професор технике и информатике, мастер професор информатике и технике, професор основа технике
и информатике. Наставу предмета одређених у ставу 1 овог члана могу да изводе и лица која су завршила двопредметне студије
на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих
предмета у трајању од осам семестара.

Наставник немачког језика - изборни
предмет

са 22% радног времена, на српском наставном
језику, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
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УСЛОВИ: немачки језик, 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).

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања и васпитања,
са 10% радног времена, на српском наставном
језику, у издвојеном одељењу у Лукином Селу, на
одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада
у предметној настави страног језика као обавезног предмета у првом циклусу основног образовања и васпитања могу да
изводе лица, и то: 1) професор одговарајућег страног језика, 2)
професор разредне наставе, 3) дипломирани филолог, односно
професор језика и књижевности, 4) дипломирани школски педагог или школски психолог, 5) дипломирани педагог или дипломирани психолог, 6) наставник одговарајућег страног језика, у
складу са чл. 145 и 146 Закона о основној школи, 7) наставник
одговарајућег страног језика са положеним стручним испитом по
прописима из области образовања или лиценцом за наставника, 8) наставник разредне наставе, 9) лице које испуњава услове
за наставника предметне наставе у основној школи, а које је на
основним студијама положило испите из педагошке психологије
или педагогије и психологије, као и методике наставе, 10) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 11)
професор разредне наставе, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу
Ц1 Заједничког европског оквира, 12) дипломирани библиотекар
- информатичар, 13) мастер филолог, 14) мастер професор језика и књижевности, 15) мастер учитељ, 16) дипломирани учитељ
- мастер, 17) мастер учитељ, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу
Ц1 Заједничког европског оквира, 18) дипломирани учитељ - мастер, који је на основним студијама савладао програм Модула за
енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који
поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и
положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског
оквира, 19) мастер библиотекар - информатичар. Лица из става
2. тач. 2), 4), 5), 8), 9), 12), 15), 16) и 19) која нису професори
одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање на
нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица из става 2. тач.
3), 13) и 14) треба да поседују знање језика најмање на нивоу
Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући студијски програм или главни предмет/профил.
Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем
испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији,
или међународно признатом исправом за ниво знања језика који
је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију
ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Предност за извођење наставе из страног језика у
првом циклусу основног образовања и васпитања из става 2.
овог члана имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно мастер филолог (одговарајући студијски програм или главни
предмет/профил), односно професор, односно наставник одговарајућег страног језика, мастер учитељ, односно дипломирани
учитељ-мастер, односно професор разредне наставе, наставник
разредне наставе, мастер професор или професор у предметној
настави и наставник у предметној настави са положеним испитом Б2.
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник енглеског језика

у првом циклусу основног образовања и васпитања,
са 60% радног времена, на мађарском наставном
језику, у издвојеним одељењима у Михајлову и
Лукином Селу, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада
у предметној настави страног језика као обавезног предмета у првом циклусу основног образовања и васпитања могу да
изводе лица, и то: 1) професор одговарајућег страног језика, 2)
професор разредне наставе, 3) дипломирани филолог, односно
професор језика и књижевности, 4) дипломирани школски педагог или школски психолог, 5) дипломирани педагог или дипломирани психолог, 6) наставник одговарајућег страног језика, у
складу са чл. 145 и 146 Закона о основној школи, 7) наставник
одговарајућег страног језика са положеним стручним испитом по
прописима из области образовања или лиценцом за наставника, 8) наставник разредне наставе, 9) лице које испуњава услове
за наставника предметне наставе у основној школи, а које је на
основним студијама положило испите из педагошке психологије
или педагогије и психологије, као и методике наставе, 10) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 11)
професор разредне наставе, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу
Ц1 Заједничког европског оквира, 12) дипломирани библиотекар
- информатичар, 13) мастер филолог, 14) мастер професор језика и књижевности, 15) мастер учитељ, 16) дипломирани учитељ
- мастер, 17) мастер учитељ, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу
Ц1 Заједничког европског оквира, 18) дипломирани учитељ-мастер, који је на основним студијама савладао програм Модула за
енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који
поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и
положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског
оквира, 19) мастер библиотекар - информатичар. Лица из става
2. тач. 2), 4), 5), 8), 9), 12), 15), 16) и 19) која нису професори
одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање на
нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица из става 2. тач.
3), 13) и 14) треба да поседују знање језика најмање на нивоу
Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући студијски програм или главни предмет/профил.
Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем
испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији,
или међународно признатом исправом за ниво знања језика који
је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију
ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Предност за извођење наставе из страног језика у
првом циклусу основног образовања и васпитања из става 2.
овог члана имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно мастер филолог (одговарајући студијски програм или главни
предмет/профил), односно професор, односно наставник одговарајућег страног језика, мастер учитељ, односно дипломирани
учитељ-мастер, односно професор разредне наставе, наставник
разредне наставе, мастер професор или професор у предметној
настави и наставник у предметној настави са положеним испитом Б2.

Наставник српског језика као нематерњег

у првом циклусу основног образовања и васпитања,
са 90% радног времена, на мађарском наставном
језику, у издвојеним одељењима у Михајлову и
Лукином Селу, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
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УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада из
предмета српски као нематерњи језик у првом циклусу основног
образовања и васпитања могу да изводе лица, и то: 1) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, 2) професор српскохрватског језика и југословенске
књижевности за наставу у школама са мађарским, русинским или
румунским наставним језиком, 3) дипломирани филолог (србиста - српски језик и лингвистика) - мастер, 4) професор српског
језика и књижевности, 5) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, 6) професор српске књижевности и језика, 7) професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу, 8) дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима, 9) дипломирани филолог српске
књижевности са јужнословенским књижевностима, 10) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и
југословенску књижевност, 11) професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
12) професор српскохрватског језика и опште лингвистике, 13)
професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 14) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, 15) професор, односно дипломирани
филолог за југословенске књижевности и општу књижевност, 16)
професор југословенске књижевности са страним језиком, 17)
дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 18) дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 19) професор
разредне наставе, 20) наставник разредне наставе, 21) 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)), 22) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика)); 23) мастер учитељ, 24)
дипломирани учитељ-мастер. Лица из става 8. тач. 19), 20), 23)
и 24) овог члана која су диплому стекла на језику мањина треба
да поседују знање српског језика најмање на нивоу Ц1 (Заједничког европског оквира). Ниво знања Ц1 доказује се уверењем о
положеном одговарајућем испиту на неком од учитељских/педагошких факултета или на катедри за српски језик одговарајућих
факултета у Републици Србији. Лица из става 8. тач. 3) - 24) овог
члана у обавези су да положе испите из Методике с основама
глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке праксе и српског језика у контакту са мађарским/
словачким језиком (за мађарску и словачку националну мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију
језика у контакту) за остале националне мањине.

Школски педагог

за рад са ученицима на српском и мађарском
наставном језику, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: школски педагог: професор педагогије, дипломирани
педагог општи смер или смер школске педагогије, дипломирани
школски педагог-психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педагог - мастер.

номиста који је стекао високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године, као и са лицем које има
високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем, економског смера. Запослени
на пословима шефа рачуноводства, поред испуњености услова
за заснивање радног односа, мора да испуњава услове прописане Уредбом о буџетском рачуноводству (“Сл. гласник РС”, бр.
125/2003 и 12/2006) и 1 годину радног стажа на истим или сличним пословима. Евентуална обавеза полагања стручног испита
одређује се у складу са прописима којима се уређује финансијско
пословање установа буџетски систем и буџетско рачуноводство.
Услови за оспособљавање стручних лица и стицање стручних
звања уређују се националним стандардом.
ОСТАЛО: Кандидат поред законом прописаних општих услова
за заснивање радног односа мора испуњавати и посебне услове
прописане Законом о основама система образовања и васпитања
(чл. 120-122), и то: 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, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Наставник, 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) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следеће
доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, доказ о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију), лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - подноси се пре закључења уговора о раду, уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
школа прибавља по службеној дужности, доказ о знању језика на
ком се одвија васпитно-образовни рад (доказ у складу са чланом
120 и 121 Закона). Фотокопије приложених докумената морају
бити уредно оверене. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве са
доказима о испуњавању услова, са назнаком: „Пријава на конкурс“, доставити на адресу: Основна школа „Соња Маринковић“,
Слободана Бурсаћа 7, 23000 Зрењанин. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Шеф рачуноводства

на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: за обављање послова радног места шефа рачуноводства може се засновати радни однос са лицем које испуњава
поред законом прописаних општих услова за заснивање радног
односа и посебне услове прописане Законом о основама система
образовања и васпитања (чл. 120-122) и које је стекло академски назив мастер са назнаком звања другог степена дипломских
академских студија из области економије или дипломирани еко-
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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

ШТА АКО НЕЋУ У ПЕНЗИЈУ?
Тренутно сам запослена, али може се десити да у новим околностима постанем технолошки вишак. Имам 60,5 година и непуне 33 година
стажа. Могу ли до 65. године да будем на евиденцији Националне службе за запошљавање са
свим правима и обавезама? Спремна сам, уколико останем без посла, да уплаћујем неопходне
доприносе фонду ПИО до 65 године.
Одредбом члана 2 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, прописано је да се
незапосленим, у смислу овог закона, не сматра лице
које је испунило услов за пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању. Почев
од 01.01.2015. године измењени су услови за одлазак у
пензију, па је чланом 19А Закона о пензијском и инвалидском осигурању прописано да ће жене испуњавати
услове за старосну пензију у 2015. години када наврше 60 година и 6 месеци живота и најмање 15 година
стажа осигурања. Како из ваших навода произлази,
ви већ испуњавате услов за остваривање права на
старосну пензију, а то уједно значи да не испуњавате
услове да се пријавите на евиденцију незапослених и
остварите право на новчану накнаду по прописима о
запошљавању.
Међутим, ако сте заинтересовани за услуге које
пружа Национална служба за запошљавање, можете
се пријавити на посебну евиденцију, о другом лицу
које тражи запослење. Такође, можете се определити и
за опцију да не поднесете захтев за остваривање права
на старосну пензију и да наставите, после престанка
радног односа, да уплаћујете допринос за пензијско и
инвалидско осигурање, у складу са одребом члана 15
Закона о пензијском и инвалидском осигурању.
Шта све треба да садржи документација за
пријаву на здравствено осигурање?
Евиденција незапослених НСЗ више не игра улогу у доказивању и остваривању права на здравствену
заштиту - не издајемо више ни потврде за здравствене
књижице да су лица на евиденцији (наравно, изузетак
су корисници новчане накнаде, али то овде није случај).
Питање морате упутити Републичком фонду за
здравствено осигурање (РФЗО), јер они цене испуњеност услова за осигурање по неком од основа предвиђених њиховим прописима. Саветујемо вам да се
обратите надлежном фонду здравства у општини, а за
све што се тиче осигурања по неком основу (запослени,
пољопривредници и остали) - надлежном фонду ПИО.

Бесплатна публикација о запошљавању

На сајту РФЗО стоји да њихови осигураници право
на здравствену заштиту остварују на основу оверене
здравствене књижице. Здравствена књижица добија
се приликом пријаве на здравствено осигурање у надлежној филијали, односно испостави РФЗО. Права из
здравственог осигурања лица остварују на подручју
филијале на којој имају пријављено пребивалиште, а
здравствену књижицу им издаје и оверава надлежна
испостава, односно филијала Републичког завода за
здравствено осигурање, према пребивалишту.
Права из здравственог осигурања по основу незапослености могу остварити: лица која имају право
на новчану накнаду по основу незапослености, према
прописима о запошљавању, као и незапослена лица
и друге категорије социјално угрожених лица чији су
месечни приходи испод прихода утврђених у складу са овим законом (члан 22 став 1 тачка 9 Закона о
здравственом осигурању). Наиме, незапослена лица
која нису корисници новчане накнаде имају право на
здравствено осигурање, под условом да њихов месечни приход по члану породице не прелази износ минималне зараде у нето износу, утврђене у складу са
прописима о раду, у месецу подношења пријаве.
На сајту РФЗО стоји и да је документација потребна за утврђивање својства осигураника за незапослено лице које не прима новчану накнаду, социјално угрожено лице, избегло, односно прогнано лице коме је
надлежни републички орган утврдио статус избеглог,
односно прогнаног лица из бивших република СФРЈ са
боравиштем на територији Републике Србије, следећа:
1. изјава о приходима за утврђивање цензуса,
2. фотокопија личне карте подносиоца изјаве и
чланова породице (лична карта на увид),
3. доказ о висини свих месечних прихода за сваког члана породице који се прилаже уз изјаву (да би
се здравствено осигурање грађанима финансирало
из буџета Републике Србије, неопходно је да месечни
износ прихода не прелази висину цензуса за стицање
својства осигураног лица; висину цензуса за својство
осигураног лица споразумно су прописали министар
здравља и министар за социјална питања).
Лицима која живе сама здравствено осигурање се
финансира из буџета, уколико њихов месечни приход
не прелази износ нето минималне зараде у Републици
увећан за 30 одсто. Подробније информације можете
наћи на адреси: http://www.rfzo.rs/download/brosure/
Brosura%20za%20osiguranike.pdf.
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АКТУЕЛНО Јесењи сајам запошљавања у Крушевцу

ПОНУЂЕНО 170 РАДНИХ МЕСТА

Највећа понуда посла за лица грађевинске (45 лица), машинске (29) и текстилне струке (20)

У

великој сали Хотела „Рубин“ у Крушевцу, у организацији филијале НСЗ у том граду, крајем октобра одржан је јесењи сајам запошљавања. Овогодишњи, 22.
по реду сајам, свечано је отворила Јасмина Палуровић, заменица градоначелника, истакавши значај локалне
самоуправе у смањењу незапослености, као и успешну сарадњу са Националном службом за запошљавање.
На питање новинара да ли НСЗ може да апелује на неопходност школовања за дефицитарна занимања, директор
Филијале Крушевац НСЗ Предраг Марковић је истакао да
Национална служба по овом питању има сталну сарадњу са
школском управом.
„Очекујемо и помоћ послодаваца око планова запошљавања у наредном периоду, са јасно дефинисаним знањима и
вештинама које они очекују од кандидата“, нагласио је Марковић.
На овогодишњем сајму 29 послодаваца понудило је 170
слободних радних места. Највећа понуда посла била је за
лица грађевинске (45 лица), затим машинске (29) и текстилне струке (20). Тражени су и стоматолози, као и већи број возача, кувара, келнера и трговаца.
„На позив Националне службе за запошљавање, први
пут смо на сајму запошљавања. Потребни су нам шивачи,
јер отварамо пословну јединицу у Крушевцу. Сматрам да смо
нашли одговарајуће кандидате, а планирамо да и убудуће
учествујемо на оваквим сајмовима“, нагласио је Алексан-

„Први пут смо на сајму и потребни су нам
шивачи, јер отварамо пословну јединицу у
Крушевцу. Сматрам да смо нашли
одговарајуће кандидате“, каже Александар
Милинчић, власник СТКР „Александар“ из
Александровца
дар Милинчић, власник СТКР „Александар“ из Александровца.
На сајам су позвана 754 лица са евиденције незапослених, а процењује се да се одазвало око 700.
Ана Бацић

Локалним акционим планом запошљавања у Сврљигу биће обухваћена 232 лица

БОРБА ЗА СВАКО РАДНО МЕСТО

Највећи број особа (200) биће укључен у јавне радове, 22 ће покренути сопствени посао
кроз самозапошљавање, док ће десет лица бити укључено у програм стручне праксе

У

Сврљигу, у великој сали
Центра за туризам, културу и спорт, потписивањем уговора означен
је почетак реализације мера активне политике запошљавања,
предвиђених Локалним акционим планом запошљавања. Овим
мерама ће бити обухваћена 232
незапослена лица. Највећи број,
чак 200, биће укључен у јавне
радове, 22 лица ће покренути
сопствени посао кроз програм
самозапошљавања, док ће 10
лица бити укључено у програм
стручне праксе.
За мере АПЗ издвојено је
укупно 20,9 милиона динара, од
чега је учешће Републике Србије
11,9 милиона, док је општина издвојила девет милиона динара.
„Општина Сврљиг ради
на унапређењу пословног амбијента и запошљавању младих
и перспективних људи. Свако
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радно место је битно за Сврљиг
и његове грађане, за шта ћемо
се и даље борити. Сврљигу је потребан значајан економски опоравак, отварање нових радних
места и запошљавање“, истакла
је Јелена Трифуновић, председница општине.
„Добро је што је општина препознала важност спровођења мера активне политике
запошљавања и издвојила значајна средства за те намене, а
ми смо увек спремни за сарадњу
када је запошљавање у питању“,
истакао је Бобан Матић, директор нишке филијале Националне
службе за запошљавање.
Општина Сврљиг спада у
девастирана подручја, која су по
степену развијености испод 50%
од републичког просека. Према
последњим подацима, на евиденцији НСЗ у Сврљигу је 1.814
В. Крстић
лица.
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АКТУЕЛНО Повећано запошљавање са евиденције Националне службе

ДО СЕПТЕМБРА ЗАПОСЛЕНО 174.000 РАДНИКА
Запослено 1,5 одсто више људи него у истом периоду прошле године. Приметан висок ниво
запошљавања неквалификованих лица

„У првих девет месеци ове године са евиденције Националне службе за запошљавање запослено је 174.000 лица,
што је 1,5 одсто више него у истом периоду прошле године“, изјавио је директор НСЗ Зоран Мартиновић и изразио
очекивање да ће и наредне године Служби бити на располагању 3,3 милијарде динара за активне мере запошљавања.
Мартиновић је „Танјугу“ рекао да је акциони план за
идућу годину донет и да су за мере политике запошљавања
планирана средства у износу од 3,3 милијарде динара, од
чега 500 милиона за особе за инвалидитетом.
„То је износ који нам је био на располагању ове године за
те намене, а верујем да ће толики бити и буџет за наредну годину, односно да ће наш финансијски план одобрити влада“,
рекао је Мартиновић.
Тренутно је на евиденцији НСЗ 735.000 незапослених.
„И у овој години дошло је до континуираног пада незапослености. Од марта бележимо смањен број лица на евиденцији,
а ако се то упореди са истим периодом прошле године, види
се да је за 1,7 одсто мање незапослених“, рекао је Мартиновић.
Он подсећа да је Анкета о радној снази за други квартал 2015. показала да је број незапослених у односу на први
квартал смањен за 1,3 одсто, а односу на исти период прошле

У програме самозапошљавања се укључило
близу 3.000 људи
године за 2,4 одсто. Директор Националне службе за запошљавање навео је да је дошло и до повећаног запошљавања
са евиденције - до септембра је запослено 174.000 лица, што
је више за 1,5 одсто у односу на исти период прошле године.
„Највише су се запољшавала лица са средњом стручном
спремом, а приметан је и висок ниво запошљавања неква-

Око 1.800 лица се запослило захваљујући
подстицајима које НСЗ даје послодавцима,
док је у јавне радове укључено око 6.700 лица
лификованих. Тражени су кувари, трговци, комерцијалисти,
медицинско особље“, рекао је директор НСЗ.
Када је у питању запошљавање високообразованих,
најбрже су до посла долазили стручњаци из области ИТ, инжењери електротехнике, лекари и фармацеути.
У погледу мера активне политике запошљавања, ове године највеће интересовање показано је за програме стручне
праксе и новог запошљавања. Мартиновић је истакао да се
око 1.800 лица запослило захваљујући подстицајима које
НСЗ даје послодавцима. Како је навео, актуелни су и јавни
радови, у које је укључено око 6.700 лица. Такође, ове године
забележено је и веће интересовање за програме самозапошљавања, у које је укључено близу 3.000 људи.

Компанија „Делфи Пакард“ отвара фабрику у Новом Саду

ШАНСА ЗА ПРЕКО ХИЉАДУ РАДНИКА

Организовано тестирање за 1.250 незапослених, обављено 1.050 интервјуа и запослено
105 лица која су тренутно на обуци

К

омпанија „Делфи Пакард“ („Delphi Packard“),
глобални лидер и једна од највећих светских
компанија у области добављача аутомобилске индустрије, отвара фабрику у Новом
Саду. Филијала Нови Сад НСЗ већ неколико месеци
сарађује са овим страним инвеститором.
„За потребе новоотворене фабрике раде се предселекција и селекција кандидата и одржавају интервјуи за посао. До сада је организовано тестирање
1.250 незапослених, обављено 1.050 интервјуа и запослено 105 лица, која су тренутно на обуци“, каже
начелник за посредовање у запошљавању и планирање каријере Душан Марјановић.
С обзиром да „Делфи“ намерава да запосли 1.500
радника, у плану је да се у наредна 4 месеца врше тестирања
за 80 лица недељно. Тражени профили су: радници у производњи, са или без искуства, мајстори у одржавању, магационери и виљушкаристи, специјалисти логистике, царине
и шпедиције, специјалисти за SAP-EDI системе, процесни и
Бесплатна публикација о запошљавању

производни инжењери, стручњаци за финансије, стручњаци
за људске ресурсе и Lean специјалисти.
Ради формирања базе података заинтересованих за посао и запошљавања радника, компанија „Делфи“ је 6. и 7. новембра организовала у амфитеатру СПЕНС-а дане отворених
врата, под називом „Дани каријере“.
Ј.Шћекић
11.11.2015. | Број 647 |
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АКТУЕЛНО У Новој Вароши уручени уговори за стручну праксу

ДОДЕЉЕНО 50 УГОВОРА

За различите програме запошљавања из општинског буџета у три године
издвојено више од 100 милиона динара

П

редседник општине Нова Варош Димитрије Пауновић
уручио је уговоре лицима ангажованим по програму стручне праксе, на свечаности уприличеној
поводом 1. новембра, Дана општине.
Општина Нова Варош је препознала специфичност локалног тржишта
рада и самостално финансирала програм стручне праксе намењен јавном и
приватном сектору, у износу од 8,3 милиона динара, за 55 лица, уз техничку
подршку Филијале Пријепоље НСЗ.
„Подстицај отварању нових радних
места био је императив у раду локалне самоуправе у претходне три године.
За различите програме запошљавања
из општинског буџета су у овом периоду издвојена средства у укупном
износу од преко 100 милиона динара.
Захваљујући бројним мерама активне
политике запошљавања, које је општина реализовала у сарадњи са филијалом НСЗ у Пријепољу, до привременог
или сталног запослења дошло је преко
400 лица са евиденције незапослених.

Подршка није изостала ни током 2015.
године, а планом је предвиђено да се
за ове намене из градске касе издвоји
близу 18 милиона динара“, рекао је
Димитрије Пауновић, пожелевши корисницима програма успешан почетак
праксе, а у блиској будућности и стално
запослење.
Директорка Филијале Пријепоље
НСЗ Ана Пејовић је истакла значај
сарадње са локалном самоуправом у
решавању проблема незапослености,

захваливши се општини Нова Варош на
партнерству у реализацији програма и
мера АПЗ, како у 2015. тако и претходних година.
„Желим успех у раду лицима ангажованим на програму стручне праксе,
да теоретска знања која су стекли током школовања употпуне и праксом,
да се покажу као вредни и способни и
да након завршетка програма остану у
радном односу код истих послодаваца“,
истакла је Пејовићева.
А.П.

Сајам запошљавања у Параћину

НАЈАТРАКТИВНИЈЕ ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ
Понуђено 87 слободних радних места за раднике различитих занимања и степена
образовања

Н

ационална служба за запошљавање - Филијала Јагодина је и ове године традиционално организовала
Сајам запошљавања у Параћину. На Сајму привреде
општине Параћин, који је одржан од 29. до 31. октобра, Национална служба за запошљавање - Филијала Јагодина је презентовала своје услуге незапосленим суграђанима
и послодавцима. Учествовало је 79 привредника и предузетника, међу њима и привредне коморе и бројна удружења
предузетника из земље и региона.
Првог дана Сајма привреде, у Спортско-рекреативном
центру „7. јули“ у Параћину, одржан је округли сто - трибина за предузетнике, на којој је учествовао велики број привредника, удружења и представника Националне службе за
запошљавање
Другог дана Сајма привреде организован је Сајам запошљавања, на коме је учествовало 26 послодаваца и понуђено
87 слободних радних места за раднике различитих занимања
и степена образовања. Тражени су: дипломирани машински
и рударски инжењери, технолози, комерцијалистe, возачи теретњака и аутобуса, ауто-механичари, руковаоци грађевинским машинама, месари, продавци, конобари...
Посетиоцима и учесницима параћинског сајма обратили су се директор Филијале Јагодина НСЗ Борис Стојанов,
који је отворио манифестацију и Душан Живановић, руководилац Службе Параћин НСЗ.
Стојанов је изразио захвалност локалној самоуправи
општине Параћин и Општем удружењу предузетника Па-
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раћина, који су омогућили организацију Сајма запошљавања
у оквиру Сајма привреде, а посебно је истакао велико интересовање Параћинаца за подстицајне мере које спроводи НСЗ.
„По исказаном интересовању за све активне мере НСЗ,
Параћинци убедљиво предњаче, што је резултирало већим
издвајањем средстава НСЗ за реализацију програма запошљавања у општини. За ове намене пласирано је близу 28
милиона динара, по свим програмима активне политике
тржишта рада. Ове године бележимо смањење броја незапослених и то је позитивна тенденција. Надамо се да ће тако
бити и у наредном периоду“, рекао је Стојанов.
Међу учесницима Сајма запошљавања били су: ЗИП а.д.
и Хотел „Орбис“, „Еуро лин“ Параћин, ЦРХ Србија, „Гала“, „Полет“, „Транскоп“, сви из Параћина, млекаре „Михајловић“ и
„Клас Арсић“ и други.
С. Крстић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО На Сајму запошљавања у
општини Чукарица понуђено више од 650
радних места

ОД КАСИРА

ДО ПРАВНИКА
Радна места је понудило тридесет
послодаваца. У понуди су били послови
за кандидате различитих занимања
и квалификација - менаџере продаје,
возаче, инжењере, продавце, технологе,
касире, месаре, ауто-електричаре,
ауто-механичаре, графичке дизајнере,
правнике...

С

ајам запошљавања на општини Чукарица одржан
је у суботу, 31. октобра, у просторијама ове градске
општине. Сајам су организовали Национална служба
за запошљавање - Филијала за град Београд и Градска
општина Чукарица, у сарадњи са Градом. Отварању манифестације су присуствовали заменик градоначелника Андреја
Младеновић, председник општине Срђан Коларић, заменик директора Филијале за град Београд НСЗ Синиша
Кнежевић, шеф Одсека Чукарица НСЗ Радојица Крговић
и други.
Андреја Младеновић је том приликом истакао да је
сајам прави начин да локална самоуправа, посредујући између привредника и незапослених, помогне поспешивању
запошљавања у Београду.
„Када данас успете да привучете инвеститора који отвори фабрику са педесет радних места, сви смо пресрећни и то
је главна вест у држави. Отварањем нових привредних зона
и упрошћавањем процедура у вези са издавањем грађавинских дозвола и генерално функционисања привредних субјеката, покушавамо да створимо добар амбијент за инвеститоре. То ће бити приоритет и у наредном периоду“, рекао је
заменик градоначелника и позвао и друге општине да следе
пример Чукарице, уз пуну подршку Града Београда.
„Радио сам у ИМТ-у 33 и по године, изгубио сам посао
пре три месеца и сада сам дошао - тражим посао. Шта да
очекујем - било какав посао. Ја друго немам“, речи су једног
од посетилаца сајма.
Радна места је понудило тридесет послодаваца. У понуди је било више од 650 радних места, за кандидате различитих занимања и квалификација - менаџере продаје, возаче,
пољопривредне техничаре, инжењере, продавце, технологе,
касире, месаре, ауто-електричаре, ауто-механичаре, графичке дизајнере, правнике...
„Имамо ланац продајних објеката на Лабудовом брду и у
Пионирском граду. Тражимо четворо пословођа и десет продаваца - касира. Селекција за радна места која су отворена ће
се одржати у наредних месец дана, па очекујемо да ће тада и
кандидати почети да раде. Задовољни смо одзивом и надамо
се да ћемо попунити отворена радна места“, објашњава Исидора Бакош, представница „Гомекса“.

„Тражимо четворо пословођа и десет
продаваца - касира. Задовољни смо одзивом и
надамо се да ћемо попунити отворена радна
места“, објашњава Исидора Бакош
из „Гомекса“

„Све ово на Чукарици је наставак активности које општина спроводи у циљу стварања услова за отварање нових радних места. Отворили смо шалтер и канцеларију за предузетнике, формирамо нову привредну зону у Макишу, од 1.165
хектара, за коју смо уверени да ће бити покретач привредног
развоја општине Чукарица и учинити је атрактивном за инвеститоре“, нагласио је председник општине Срђан Коларић.
У непосредном контакту са послодавцима кандидати су
имали прилику да се представе и предају своје радне биографије. Саветници Националне службе организовали су Радионицу за активно тражење посла, а на штанду НСЗ сви заинтересовани могли су да добију информације о актуелним
програмима запошљавања.
М.Ч.

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У ВРШЦУ
Филијала Вршац Националне службе за запошљавање организује Сајам запошљавања, 17. новембра.
Сајам ће се одржати у простору AgriCo пијаце у Вршцу, Ђуре Цвејића бб, са почетком у 11 часова.
Бесплатна публикација о запошљавању
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ГОРЕ - ДОЛЕ Успешни хрватски менаџер Емил Тедески студентима на Харварду
открио тајну успеха

ЗАПОСЛИО САМ ПАМЕТНИЈЕ ОД СЕБЕ

Атлантик група данас вреди неупоредиво више зато што сам имао храбрости да
запослим људе који су бољи од мене, паметнији и храбрији

Н

а нашем поднебљу ретко ко
би се усудио да то и уради, а
камоли да јавно призна, да
је остварио пословни успех
захваљујући чињеници да је запослио људе паметније од себе. Управо то
урадио је успешни хрватски менаџер
Емил Тедески пред студентима на
Харварду.
„Атлантик група данас вреди неупоредиво више зато што сам имао
храбрости да запослим људе који су
бољи од мене, људе који су паметнији
и храбрији. Да то нисам урадио компанија коју водим остала би заглављена негде у прошлом веку“, поручио је
Тедески студентима Харвард Бизнис
школе, водеће пословне школе у свету,
на предавању на тему личног искуства
стварања мултинационалне компаније
у источној Европи, преноси Јутарњи.хр.
Студентима је испричао како је основао компанију 1991. године и започео
са дистрибуцијом „Вригли“ (Wrighley)
гума за жвакање, што је у то време био
прилично необичан потез, с обзиром да
су се држава и конкуренти фокусирали на стратешке производе, као што су
вода, гориво и муниција. Резултат - Хр-

Од осам људи до 5.500
запослених и
мултинационалне компаније
ватска је постала трећа земља у свету
по конзумацији гума за жвакање. Тедески је испричао и како је на бочици „Цедевите“ рађено неколико година, како
би се из поклопца испустиле грануле и
отопиле у води.
Према његовом мишљењу, једно
од кључних питања је како се мотивисати за нови успех након већ постигнутог успеха. О томе је разговарао са

оскаровцима, нобеловцима, врхунским
спортистима и уверен је да је претходни успех уједно и највећа препрека.
„Најлакши пут је ићи утабаним
стазама, као и пре, али то није рецепт
за будућност“, каже овај успешни бизнисмен.
Да би се нешто створило потребно
је изаћи из своје зоне комфора. „Често
питам своје менаџере, најпаметније
људе у компанији, колико времена проведу испред празног папира или екрана? Пет, десет минута или нула, јер су
затрпани мејловима. То нам неће донети напредак“, каже Тедески.
Чињеница је да је Атлантик група
нарасла са осам запослених на готово
5.500 и од националног играча постала мултинационална компанија. Од
јуна ове године Атлантиково преузимање „Дроге-Колинске“ ушло је као
самостална студија у Харвард Бизнис
школу. Студенти овог универзитета
углавом прате америчке приче и врло
мало их је обрађено из Европе. Ова студија случаја је специфична, јер је једна
компанија, у време преузимања ван ЕУ,
преузела компанију из ЕУ, и то сличне
величине. Извор: Gde investirati.com

У САД у октобру

ОТВОРЕНО 182.000 РАДНИХ МЕСТА

У америчким предузећима у октобру је отворено солидних 182.000 радних места, према подацима приватне агенције за запошљавање АДП. Амерички потрошачи троше здравим темпом, захваљујући већој сигурности радних места,
ниским ценама енергената и побољшаним финансијама домаћинстава. Званични извештај владе о запошљавању за
октобар биће објављен ускоро, а економисти прогнозирају да ће показати да су послодавци отворили 180.000 радних
места и да је стопа незапослености остала на нивоу од 5,1 одсто, трећи месец заредом, наводи АП.

Највећа светска бродарска компанија

“МЕРСК ЛАЈН” ДЕЛИ НАЈМАЊЕ 4.000 ОТКАЗА

Данас нас је мање него пре годину дана. Биће нас још мање догодине и годину након
тога - рекао је извршни директор Срен Скоу
Данска фирма “Мерск лајн”, највећа
светска бродарска компанија, саопштила је да ће укинути најмање 4.000 радних места и одустати од плана куповине шест нових теретних бродова у
време успоравања глобалне трговине.
Компанија која је део данског конгломерата “Мерск”, управља бројним лукама и послује у области нафте и гаса,
наводи да ће откази бити подељени у
периоду од две године, преноси лист
„Фајненшел тајмс“.
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„Данас нас је мање него пре годину дана. Биће нас још мање догодине
и годину након тога. Те одлуке нисмо
донели олако, али оне представљају
неопходне кораке у трансформацији
компаније“, рекао је извршни директор
„Мерск лајна“ Срен Скоу.
Саопштење долази 10 дана након
што је компанија упозорила инвеститоре да ће смањење обима глобалне трговине довести до пада профита.

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

САЗНАЈТЕ ВИШЕ Идеје за сопствени бизнис: предузећа „Ugly Duckling“
из Чачка и „Eagle eye“ из Ниша живе од риболова

ВАРАЛИЦЕ ИЗ СРБИЈЕ

Све је почело када је риболовац Аца Веселиновић дизајнирао прву варалицу. „Што
је Нови Пазар за фармерке, то је Ниш за спортски риболов. Од овог посла може да
се живи, али не очекујте јахте“ - поручује Миљан Ранђеловић

П

редузетник који у Србији жели
да започне бизнис обично добије савет да отвори кафић,
али ови људи су успели на
мало необичнији начин. Предузећа
„Ugly Duckling“ из Чачка и „Eagle eye“
из Ниша живе од риболова. Њихови
производи су толико мали да вам не би
пало на памет да од њих може да се заради. Ипак, продају опрему за пецање
широм света.
„Риболов је други спорт по цени у
Србији и добар је, јер увек мора да се
купује опрема. Воблер, тј. варалица,
има од 2, 3 до 11 центиметара. Ко уложи овде, може и да заради. У српским
рекама је велико загађење и мајсторија
је нешто упецати. Зато су наше варалице морале да буду квалитетније од других. У срећније време за Америку смо
извозили и до 30.000 воблера, а данас
се на месечном нивоу произведе око
5.000, али имамо сталан раст“, прича
директор продаје фирме „Ugly duckling“
Драган Филиповић.
Фирма у којој он ради некада је
била државни „Графопромет“, приватизована је 2003. године, када је и променила име. Данас покушава да врати
стару славу и извози широм света.
„Све је почело када је риболовац
Аца Веселиновић дизајнирао прву
варалицу. Варалице из Србије су деведесетих постале бренд, до те мере да су
се по Америци рекламирали са ‘чак је
и бољи од српског производа’. Онда је
продаја потпуно подбацила. Ми смо некако кренули из минуса и сада успешно
извозимо. Углавном у Русију, Украјину
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и Аустрију. А да је лако, није“, прича Филиповић.
„Треба узети варалицу у руку 200
пута и извршити 52 операције. Имамо пет радника који су ту за стално, а
унајмљујемо више по потреби. Можда
делује лако, али овај посао тражи увоз
дрвета чак из Јужне Америке и Јужне
Африке, а то кошта. При томе, у старту
рачунајте да је тржиште у Србији мало
и морате да се окренете ка иностранству“, објашњава предузетник.
Систем „извези или изумри“ добро је познат и Миљану
Ранђеловићу из Ниша. Он се
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већ десет година бави производњом и
продајом пловака, али не крије да се
све теже плива.
„Десет година се бавим овим послом.
За израду једног пловка потребно је
15 операција, а једном раднику је потребно и по четири месеца да их научи.
То је врло пипав посао. Особа мора да
има добар вид. Преко 70 одсто посла је
ручни рад. Доста тога се увози из Кине,
али овде не могу да нам парирају. То
је занатски посао који тражи и руку и
око. Само у Нишу има 10 људи са сличним бизнисом. Оно што је Нови Пазар
за фармерке, то је Ниш за спортски риболов. Људи су почели да препознају
потенцијал овог бизниса и шири се.
Ничу фирме и у Краљеву и Ваљеву“,
објашњава Ранђеловић.
Његова фирма сада извози широм
Европе, али саветује младима да буду
опрезни:
„Да, од овог посла може да се живи,
али не очекујте јахте. Преживљава се, а
време је све теже. Сада извозим у Аустрију, Румунију, Мађарску и Италију.
Ипак, саветовао бих младим предузетницима да се добро распитају пре него
што уложе у овакав посао. То није лак
хлеб“, искрен је Миљан.
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АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Косовска
Митровица

Вршац

Бор

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Сомбор

Зајечар

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сремска
Митровица

Ваљево

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Цара Душана 78
тел. 036/302-000
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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
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Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

