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„Ако за један од предлога на пословном састанку гласа 90 одсто присутних - одбацићу га. Разлог је
веома једноставан: Ако сви присутни виде прилику
у некој идеји, онда су велике шансе да друге компаније већ раде на тој истој идеји и нећемо моћи себи
да прокрчимо пут на том пољу“, објаснио је Џек
Ма, оснивач „Алибаба“ групе, најуспешније онлајн
компаније у Азији. Овај 49-годишњак данас је један
од најбогатијих људи у Кини, а његово богатство се
процењује на више од 20 милијарди долара. Шта још
предлаже - на страни Лакше до посла.
Извесно је да је идеја Американца Глена Бергера да скупља залутале голф-лоптице у језерима
Флориде била потаман можда само њему. Након
што их очисти, Бергер своје лоптице продаје за долар комад. На овај начин је од 2001. успео да заради… колико - на страни Горе - Доле.
Међу житељима Србије незнатан је број оних
који су чули за оснивача „Алибаба“ групе, још мање
за идеју Глена Бергера, али су ипак зарадили: уз
посредовање НСЗ од јануара до октобра ове године
запослено је 53.771 лице, што је за 54,48 одсто више
у односу на исти период прошле године. Како је посао добило 140 бивших радница Модне конфекције
“Рудник” и колико је послова понуђено на сајмовима
запошљавања у Крагујевцу и Вршцу - на странама
Актуелно.
Колико радници верују компанијама у којима
раде, да ли више верују отпремнинама, због чега
је преко 90 одсто запослених у фабрици „Прва петолетка“ из Трстеника прихватило да уз отпремнину
од 200 евра по години радног стажа напусти своја
радна места, да ли стотине индустријских радника
у Крагујевцу напуштају фабрике пред гашењем или
се спремају да то учине, у нашој Теми броја.
Јасмина Тахировић завршила је медицину у
Београду, стажирала у Клиничком центру Србије, а
хлеб кратко зарађивала у сјеничкој пекари. Данас
тражи и посао помоћног радника у некој од кројачких радњи или код произвођача одеће и обуће. У пекари је изгубила посао. Зашто - на страни Актуелно.
Какву смо слику тржишта рада у Србији добили у интервјуима са директорима филијала Националне службе за запошљавање, који су скоро седам
месеци објављивани у „Пословима“, да ли је она
очекивана, у чему је изазовна, шта показује а шта
прикрива, у рубрици Интервју и - после њега.
Фабрика „Леони“ у Нишу почела је прошле недеље да ради пуним капацитетом. Да ли ће их
статистика обрачунати у октобру или новембру за
1.700 новозапослених радника „Леонија“, који је у
Србију уложио нешто више од 36 милиона евра и
тренутно запошљава 4.950 радника, мање је важно.
Најважније је да су добили оно што су неки од њих
чекали годинама - посао. Прликом отварања српски премијер Александар Вучић поставио је нову
коту: циљ је пад незапослености у наредне две године испод 15 одсто.
Милош Чолић

ПРИВРЕДА Фабрика “Леони” почела да ради пуним капацитетом

ПОСАО ЗА 1.700 РАДНИКА

“Леони” у Србију уложио нешто више од 36 милиона евра и тренутно запошљава 4.950 радника.
Србија дала подстицаје од 19,25 милиона евра. Циљ је пад незапослености у наредне две године
испод 15 одсто - истакао премијер Александар Вучић

Ф

абрика „Леони“ у Нишу, која
производи аутомобилске каблове за возила „јагуар“ и
„ландровер“ и запослиће 1.700
радника, почела је прошле недеље да
ради пуним капацитетом, а премијер
Александар Вучић поручује да је циљ
пад незапослености испод 15 одсто у
наредне две године и позива немачке
инвеститоре да наставе да улажу у Србију. Вучић очекује да немачка компанија „Леони“, која има још два погона у
Прокупљу, прошири своје капацитете,
отвори нове погоне у Србији и запосли
још радника.
„Влада ће да им помогне. Ми смо
спремни за наставак сарадње и уверен
сам да ћемо имати добре резултате“, рекао је Вучић.

Премијер је подсетио да је за инвестицију у Нишу, чија је вредност већа
од 21 милион евра, Влада Србије дала
подстицај од 10,5 милиона евра, односно 7.000 евра по раднику, истичући да
је поносан што се државни новац троши
да би се запослили грађани.
„Од било ког политичког резултата
много је важнији резултат на семафору
за Србију. Први пут на семафору пише
да Србија не губи, него да побеђује и
Србија ће ту своју предност да повећа,
неће више писати 1:0 већ 2:0 или 3:0
и биће све успешнија и боља за своје
грађане“, рекао је Вучић.
Амбасадор Немачке у Србији Аксел Дитман истакао је да је „Леони“
веома важан послодавац у Србији, са
више од 3.500 запослених, и додао да
је та компанија сјајан пример одрживог
улагања немачких компанија у привреду у Србији. Амбасадор је додао да

је 2015. година била веома успешна за
привреду после реформи које је предузела Влада Србије и да су процене ЕУ о
напретку Србије веома повољне.
„Настављамо да заједно са немачким привредницима развијамо те
односе. У тесној комуникацији смо са
Привредном комором Србије и радимо
на томе да Србија уведе дуално, стручно образовање“, рекао је Дитман.
Члан Управног одбора WSD Рајнер
Корт истакао је да је фабрика “Леони”
у Дољевцу резултат успешне дугогодишње сарадње са Владом Србије и
локалним властима, која је омогућила
стварање више од 3.250 радних места
на југу Србије.
„Резултат је успешан и због чињенице да Леони може да рачуна на високе способности и компетенције свих
својих радника, техничара, инжењера
и директора. С обзиром да у нашој ин-

дустрији комбинујемо ручни рад са високим техничким знањем и искуством,
Леони је инвестирао додатних 21 милион евра како би покренуо ову фабрику“,
рекао је Корт.
„Због нашег великог поверења у
ове људе и у ову земљу, надамо се продужетку заједничке сарадње“, истакао
је Корт.
„Леони“ је у Србији присутан од
2009. године и био је, уз „Дрекслмајер“,
међу првим инвестицијама великих
немачких фирми из аутомобилске индустрије. Фабрика тренутно у Србији
има три производна погона, од којих су
два у Прокупљу и један у Дољевцу код
Ниша. Укупно је „Леони“ у Србији уложио нешто више од 36 милиона евра и
тренутно запошљава 4.950 радника, а
држава Србија дала је подстицаје тој
компанији од 19,25 милиона евра.
Прва фабрика „Леони“ у Прокупљу
производи кабловске сетове за BMW
и запошљава 1.800 радника, док друга у Дољевцу производи каблове за
„ландровер” и „јагуар” и тренутно запошљава 1.500 радника на неодређено и још око 1.000 на одређено време.
Општина Дољевац је са своје стране без
накнаде обезбедила земљиште у близини села Малошиште.
Трећи производни погон „Леони“ је
узео под закуп у Прокупљу и тренутно
запошљава 50 радника и производи каблове за белу технику. „Леони АГ“ је један од глобалних лидера у производњи
кабловских инсталација за аутомобилску индустрију. Компанија је у 2014.
години запошљавала око 68.000 радника у 32 земље, имала промет од 4,1
милијарде евра и нето профит од 115,1
милион евра.
В.К.

ИНТЕРВЈУ И - ПОСЛЕ ЊЕГА Слика тржишта рада у Србији

АСИМЕТРИЧНА СЛИКА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
Уз посредовање НСЗ од јануара до октобра запослено 53.771 лице. У Крушевцу сваки
четврти незапослени старији од 50 година. У Сремској Митровици пре неколико година на
евиденцији било осам дипломираних правника, а сада их има више од 80. У Димитровграду,
Белој Паланци и Бабушници међу незапосленима чак 40 одсто неквалификованих радника

У

серијалу интервјуа с директорима Националне службе
за запошљавање, који су скоро седам месеци објављивани у „Пословима“, не само аналитичари тржишта
рада у Србији могли су да добију поузданију и прецизнију слику како градова и општина, тако и округа и региона.
Та слика је, као у многим другим случајевима, асиметрична:
негде дужи рукав, негде краћа ногавица, а да то није само последица регионалних посебности и дисхармоничног степена
економског развоја.
Ипак, у неким правцима, готово у либелу, упозоравајући
подаци. Незапосленост старијих лица. У Крушевцу, рецимо,
сваки четврти незапослени старији је од 50 година. Међу
15.849 незапослених, колико их према евиденцији НСЗ има
у Крушевцу, 4.173 особе старије су од 50 година. Број незапослених старијих од 50 година је у односу на крај прошле
године већи за 421. Процентуално, незапослени старији од 50
година тада су чинили 23 одсто укупног броја незапослених,
док на крају октобра ове године чине 26 одсто.
Старосна структура незапослених на нивоу Колубарског
округа и по општинама има тенденцију повећања просечне старости. Број незапослених који су старији од 50 година на нивоу округа је 3.967 (28,98), а само у Ваљеву - 2.525
(30,90 одсто). У осталим општинама нема значајнијих промена, а учешће старијих од 50 година у укупној незапослености креће се од 32,28 одсто у Осечини до 17,86 процената
у Лајковцу.
Иако припадају категорији тзв. теже запошљивих лица,
невидљиве су посебне мере државе које би стимулисале
послодавце да приме лица старија од 50 година. Једино код
НСЗ та категорија има предност приликом бодовања за програме које НСЗ спроводи. Да ли је то довољно - не морате да
имате 50 година да бисте дали тачан одговор.
Непосустала, не само родитељска жеља и упорност да
им деца морају бити лекари и правници, један је од фактора
прогресивног раста суфицитарних занимања. Према информацијама из Филијале Сремска Митровица НСЗ, васпитачи,
медицинске сестре - техничари и правници се најтеже запошљавају, бар у Сремској Митровици. Суфицит ових занимања је у директној вези са радом Средње медицинске школе „Драгиња Никшић“ и Високе школе струковних студија за
васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“ у Сремској
Митровици, које сваке године образују велики број радника
наведених профила. Број правника у Сремској Митровици у
константном је порасту, па је тако пре неколико година на
евиденцији било осам дипломираних правника, а сада их
има више од 80.
Млади често нису у могућности да нађу адекватан посао, управо због образовног система који је дислоциран од
потреба тржишта рада. Ефекти су следећи: у септембру је на
евиденцији Филијале Крушевац био 681 металостругар, 416

Како остварити већу стопу запослености
када је сваки трећи привредник у Србији лани
сматрао да у његовој делатности постоје
они који раде у сивој зони. Ове године у то је
уверено чак 43 одсто испитаника
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Дугорочно незапослених на евиденцији
Филијале Лозница НСЗ, која поред града Лознице обухвата и општине Крупањ, Љубовија и
Мали Зворник - 11.735 или 62,2 процента
бравара, 316 кројача - конфекционара, 428 хемијско-технолошких техничара и 436 прехрамбених техничара.
А тамо где има школа нема праксе! Шивачи, не само на
простору Златиборског округа, када заврше средњу школу
практично не знају да шију и послодавци не желе да их запосле. Неусклађеност образовних профила није заобишла ни
подручје пиротске филијале. Компанија „Мишлен“, власник
компаније „Тигар тајерс“ из Пирота, изградњом нове хале
најавила је даље ширење производње и капацитета на локалу, као и даља огромна улагања у развој фабрике и производњу на територији општине. Кадар у смеровима према
областима којима се ова фабрика бави школује се у само два
одељења једне средње школе у Пироту, док се, са друге стране, на евиденцију Филијале Пирот пријављују лица са занимањима која више или уопште не постоје или су значајно
смањене потребе за њима на тржишту рада.
Када до посла тешко долазе они са школом, шта да очекују они који су без ње. Висока стопа од око чак 40 одсто
неквалификованих радника од укупног броја незапослених
у општинама Димитровград, Бела Паланка и Бабушница,
довољно говори о неусклађености образовних профила на
територији округа са потребама локалног тржишта рада. На
евиденцији се тренутно налази 650 лица без основне школе,
различитих старосних категорија. Иако се у индивидуалном
плану запошљавања 56 лица изјаснило да жели да настави
школовање, како би стекли основно образовање, пиротска
филијала једна је од ретких која не може да спроведе програм Основног функционалног образовања одраслих, због
тога што ниједна школа на територији округа није верификована за спровођење овог програма.
Структура незапослених према степену стручне спреме није се битније променила ни у Колубарском округу. Број
нестручних радника, са I и II степеном, међу незапосленима
у округу је 4.714 (34,44 одсто), а у осталим општинама, без
Ваљева, тај проценат износи: 47,28 у Осечини, у Убу 43,81, у
Мионици 34,83, у Љигу 34,02, а у Лајковцу 36,20. У Ваљеву је
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

У 2002. години Зајечарски округ је имао 137.561
становника, док је према последњем попису
из 2011. године тај број далеко нижи и износи
119.967 или 12,79 одсто мање становника
међу незапосленим лицима 2.450 (29,98 процената) нестручних радника.
У медицинским истраживањима која су обављена у САД
установљено је да су лица која траже посао дуже од две године озбиљни кандидати за болест 21. века - депресију. Не
због тренда и моде, у Колубарском округу највеће учешће у
регистрованој незапослености према дужини чекања на запослење имају лица која чекају преко 10 година (18,75 одсто),
затим од 1 до 2 године (15,14 одсто), од 3 до 5 година (14,00
одсто), од 5 до 8 година (11,98 одсто), од 2 до 3 године (11,73
одсто),…
На посао од 3 до 5 година чека 1.450 Митровчана, а
преко 10 година 519. Дугорочно незапослених на евиденцији Филијале Лозница, која поред града Лознице обухвата
и општине Крупањ, Љубовија и Мали Зворник је 11.735 или
62,2 процента.
Оку статистике тржишта рада промиче чињеница да је у
последњих десет година приметан и осетан пад броја становника у многим деловима Србије. У 2002. години Зајечарски
округ је имао 137.561 становника, док је према последњем
попису из 2011. године тај број далеко нижи и износи 119.967
или 12,79 одсто мање становника.

Заборавља се и колика је била запосленост 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.
Све претходно говори о деликатности операције зване
„наћи посао“, која није рачунске природе и не може је помоћи
ни статистички фотошоп. Ван планова запошљавања остаје и
економска емиграција. Тачан број становника на привременом раду у иностранству до данас није утврђен, јер још увек
траје прикупљање података од месних заједница, које је покренула Регионална привредна комора Пожаревац. Процена
је да се у иностранству налази 8-10 одсто радно активног становништва. Према незваничним подацима, после Петровца
на Млави са 13.000 радника у дијаспори, највише радника на
Бесплатна публикација о запошљавању

привременом раду у иностранству имају општине Кучево и
Жагубица - по 8.000, а за њима следе Жабари, Голубац, Мало
Црниће, Велико Градиште и Пожаревац са 3.000 - 5.000 људи
у иностранству. Незванично се процењује да се скоро 70.000
становника стално или привремено налази у иностранству.
Начин како је то учињено, рецимо у Пријепољу, могле би
да користе и друге локалне самоуправе. Компанија МДГ је
лидер на тржишту Северне Америке у кредитирању клијената и финансирању куповине компјутерске опреме, електронских уређаја и намештаја путем интернет продаје. Компанија
је у власништву породице Вараклић, родом из Пријепоља.
Власници компаније су управо из тог разлога одлучили да
у Пријепољу отворе МДГ доо, како би младим људима пружили прилику за запослење и осигурали њихов останак на
овом подручју.
„У току јула смо расписали конкурс за пријем 80 радника. После спроведених тестирања у оквиру НСЗ и од стручног тима из Канаде, запослили смо 70 људи. То су углавном
млади, талентовани и образовани људи, који овим послом
добијају перспективу и будућност у времену у коме је јако
тешко доћи до посла и када је већи део њих и по више година
чекао на запослење“, кажу власници.
Како остварити већу стопу запослености када је сваки
трећи привредник у Србији лани сматрао је да у његовој делатности постоје они који раде у сивој зони. Ове године у то је
уверено чак 43 одсто испитаника. Када бисмо смањили ниво

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
сиве економије за само један процентни поен, држава би од
пореза приходовала додатних 100 милиона евра годишње,
што је новац који би се могао употребити за обнову школа
и болница, изградњу путева или повећање пензија - кажу
привредници.
Како остварити већу стопу запослености ако се у општини Владичин Хан тек после 30 до 40 година појавио први
страни инвеститор, турска компанија „Теклас аутомотив“,
која треба да запосли до 400 људи.
Осетљивост тржишта рада је доказана, реагује каткад и
преко ноћи. Значајан прилив на евиденцију незапослених забележен је у јулу, када је евидентирано 1.421 новопријављено
лице, од чега 791 бивши радник компаније „Први мај - Аха
Мура“.
Где нема инвестиција, нема ни веће привредне активности. А где их има, а да су при томе извозно оријентисане,
има и масовнијег запошљавања. Улога локалних самоуправа
у томе није епизодна, без обзира колико оне честим оплакивањем властите судбине и тужним погледом ка Београду
желеле да се тако представе. С друге стране, охрабрује чињеница да се нови предузетници све више опредељују за производњу и производно занатство, у чему имају непосусталу
подршку НСЗ.
Иначе, Национална служба за запошљавање један је од
ретких система који је унапред осуђен на незадовољство корисника, јер док је - а увек ће их бити - незапослених, биће
незадовољних, макар се стопа незапослености бележила
промилима. Међутим, ове године радом НСЗ била је задовољна бар 53.771 особа, која се уз посредовање Националне
службе за запошљавање од почетка ове године запослила. То
је повећање од 54,48 одсто у односу на исти период прошле
године.
Милош Чолић
25.11.2015. | Број 649 |
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ТЕМА БРОЈА Радници између неверице у будућност предузећа и вере у отпремнину

ПОСЛЕДЊА ШАНСА ИЛИ НОВИ ПОЧЕТАК

Стотине индустријских радника у Крагујевцу напушта своје фабрике пред гашењем
или се спрема да то учини. У наредне две године мораће да оде још око 30.000 до 40.000
државних службеника. Новац за исплату новчаних накнада за незапослене готово у
целости издвојен из средстава обезбеђених уплатом доприноса

Ч

лан Фискалног савета Владимир Вучковић изјавио
је недавно да је првобитни план Владе за решавање
вишкова у јавној управи, по коме они који имају услов за пензију оду без отпремнина - био добар, али
је због притиска јавности одлука промењена, тако да и они
са условом ипак добију отпремнину, јер ће формално бити
отпуштени.
„Дакле, изашло се у сусрет захтевима. То је очигледно
било неопходно, али из економског угла није оправдано. У
наредне две године мораће да оде још око 30.000 до 40.000
државних службеника, а највећи број ће добити отказ. Реално је да до краја године процес рационализације коначно започне и да одређени број људи буде отпуштен, али већ сада
је јасно, а било је и пре неколико месеци, да ће главни терет
отпуштања следити у 2016. и 2017. години. То није добро, јер
ће социјални притисак бити још већи, оно што је требало да
урадимо за три године сада ћемо морати за две“, рекао је
Вучковић.
Упитан да ли је рок од два месеца довољан да се отпусти
неопходан број људи како би се испунио план за ову годину,
Вучковић је рекао да је реално да до краја године тај процес
коначно почне. Према његовим речима, првобитни план је
био 75.000 људи у наредне три године, али ће на крају вероватно 30.000 до 40.000 људи мање радити у јавној управи у
2017. години.

Са отпремнином на биро

Из буџета би на средства за накнаде службеника који
ће остати без посла током наредне две године одлазило додатних 900.000 евра, а за само једног радника који је остао
без посла држава месечно издваја у просеку 23.895 динара.
Ако би после најављених отпуштања у јавном сектору, на
евиденцији незапослених од 9.000 завршила само половина,
уз претпоставку да ће остали у пензију или на друго радно
место, из државне касе би током наредне две године месечно одлазило додатних око 900.000 евра, пишу „Вечерње новости“.
Директор Националне службе за запошљавање Зоран
Мартиновић нагласио је да су потребна средства за исплату новчаних накнада за незапослене на месечном нивоу у
првих 10 месеци 2015. године износила 1,28 милијарди динара.
„У овој години готово у целости тај новац издвајао се из
средстава обезбеђених уплатом доприноса, тако да нису планирана додатна издвајања из буџета. До сада нисмо користили расположива средства из буџета Србије за ове намене.
За 2016. годину још увек нису достављени коначни инпути
за припрему буџета, тако да у овом тренутку не располажемо прецизним подацима о планираним средствима, како за
случај накнаде код незапослености, тако и о висини додатног
новца за ове намене“, каже Мартиновић.
Директор НСЗ објашњава да право на новчану накнаду
може да се оствари само под условом да је основ престанка
радног односа прописан Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености. Законом је регулисано неколико случајева у којима накнада мора да се добије. Први је
ако је радник добио отказ од послодавца због технолошких,
економских или организационих промена, чиме је дошло до
престанка потребе за одређеним послом. У ову групу спадају
и они запослени који не остварују резултате рада или немају
потребна знања и способности. Ова ставка наводи да ће, у
ствари, већина оних који добију отказ у јавној управи имати
и право на новчану накнаду. Могуће је, међутим, да до новца
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Ако би после најављених отпуштања у јавном
сектору, на евиденцији незапослених од 9.000
завршила само половина, уз претпоставку да
ће остали у пензију или на друго радно место,
из државне касе би у наредне две године месечно
одлазило додатних око 900.000 евра
дођу и они који су били ангажовани на привременим и повременим пословима.

Радници беже из мртвих фабрика
Стотине индустријских радника у Крагујевцу напушта
своје фабрике пред гашењем или се спрема да то учини. Они
који се определе за социјални програм Владе Србије добиће
у просеку од 5.000 до 7.000 евра. Како наводи лист “Данас”,
у држави у којој се металски комплекс гаси, њихова перспектива није сјајна. Само у октобру 190, од око 240 радника
„Заставе камиона“, уз социјални програм „добровољно“ је напустило фабрику.
Менаџменти „Застава возила“ и „Застава камиона“ покушали су да пронађу потенцијалне купце имовине или фирме спремне за успостављање стратешког партнерства. Међу
потенцијалним купцима су и четири компаније из Кине, од
којих су две „ЈАК моторс“ и „Хуанг хаи“, водећи кинески произвођачи теретних и теренских возила, као и руски ГАЗ.
Како пише “Данас”, по истом моделу почетком новембра се и 160, од укупно 190 радника некадашње „Заставине“ фабрике „21. октобар“ изјаснило за одлазак из фабрике.
Агенција за приватизацију је расписала трећи јавни позив
за куповину имовине „21. октобра“, пошто се на прва два није
јавио ниједан потенцијални купац. Пословодство „21. октобра“ упозоравало је надлежне да је најбоље потенцијалним
купцима фабрику понуди у деловима. Процењено је, наиме,

Преко 90 одсто запослених у фабрици „Прва
петолетка“ из Трстеника прихватило да, уз
отпремнину од 200 евра по години радног стажа,
напусти своја радна места
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Након добровољног одласка запослених из
“Јумка“, у некадашњем највећем текстилном
гиганту сада ради 1.000 радника, а просечна
зарада је око 20.000 динара
да за предузеће те величине, које је својевремено производило светлосну опрему, хладњаке и делове од пластике за
више од 200.000 „Заставиних“ аутомобила, камиона и специјалних возила, те за домаће произвођаче пољопривредне
механизације, неће бити заинтересованих. Утолико пре што
је прва почетна цена за две производне целине износила око
десет милиона евра. У синдикату фабрике не верују да ће се
ико одазвати ни на трећи јавни позив, услед чега радници,
изјашњавањем за социјални
програм, најављују масовни
одлазак из фирме.
Пореска управа Србије
недавно је одбила план реорганизације „Застава ковачнице“ у стечају, после чега
најстаријој фабрици откивака
у Србији и на Балкану прети
банкрот. Процењује се да би
у „Ковачници“ банкрот могао
да буде проглашен до краја
године, упркос чињеници да
су производња и испорука отковака за „Заставу оружје“ и
партнере у Немачкој, Белгији,
Словенији и Босни и Херцеговини настављени петнаестак
дана након што је 30. септембра прошле године у Ковачници покренут стечајни поступак. Уколико у овој фабрици буде
проглашен банкрот, још неколико стотина радника у Крагујевцу ће остати без посла, а биће угрожен и континуитет производње у „Застави оружју“.

Крај производње или…

Према информацијама из Самосталног синдиката металаца, преко 90 одсто запослених у фабрици „Прва петолетка“
из Трстеника, прихватило је да, уз отпремнину од 200 евра
по години радног стажа, напусти своја радна места. У локалној самоуправи сматрају да је то почетак гашења највеће фабрике у Трстенику, са око 2.000 запослених, што ће изазвати
велике социјалне проблеме, док у синдикату очекују нови
почетак некадашњег индустријског гиганта.
Мирослав Алексић, председник општине Трстеник,
сматра да масовни одлазак радника значи гашење предузећа са традицијом дугом 66 година, које извози 75 одсто
своје тренутне производње.
„До краја године ће Прва петолетка вероватно бити
прво предузеће са списка стратешки важних, заштићених
државних предузећа, које ће отићи у стечај. То је озбиљан
проблем за овај регион, јер је то била једина фабрика која је
радила на подручју од Крушевца до Чачка“, наглашава Алексић.
Међутим, Љубиша Здравић, председник Одбора Самосталног синдиката металаца Трстеника, тврди за Радио
„Слободна Европа“ да је то последња шанса за опстанак и
нови почетак фабрике.
„Далеко је то од краја и гашења. Све ово што се дешава представља преузимање комплетне одговорности саме
фабрике да из свега овога изађе на најбољи могући начин.
Да сачувамо Петолетку и да сачувамо највећи број радних
места. Ово је крупан залогај и фабрика је скупила храброст и
одлучила да сама нађе за себе решење, јер би је иначе време
и догађаји појели“, каже Здравић.
Бесплатна публикација о запошљавању

С друге стане, први човек општине не верује у причу о
опстанку „Прве петолетке“ и страхује од социјалних проблема који ће настати након њеног гашења.
„Општина Трстеник има јако велика потраживања од те
фабрике и у овом тренутку је, поред државе, њен највећи поверилац. Тренутно нам Прва петолетка по разним основама

У Србији је током приватизације медија без
посла остало 1.050 новинара и медијских
радника, што је готово половина запослених у
медијима обухваћеним тим процесом

дугује преко две милијарде динара, али највећи проблем су
радници који остају без посла и који ће локалној самоуправи
пасти на терет. Морамо бити свесни да ће Трстеник добити
нових 2.000 незапослених људи“, каже Алексић.

Ни текстилцима ништа боље
И у Врању је, недавно, почела исплата отпремнина за 515
радника који су се изјаснили да добровољно напусте „Јумко“,
уз социјални програм од 200 евра по години радног стажа.
„Износ отпремнина се креће од 3.000 до 7.000 евра, у
динарској противредности, а радници који одлазе у просеку имају око 35 година радног стажа у фирми“, каже Горан
Ђорђевић, директор „Јумка“.
Од овог броја, 120 радника је радило у производњи, па
ће временом тај мањак, у зависности од уговорених послова,
морати да буде надокнађен евентуалним ангажовањем нових људи. Након добровољног одласка запослених из компаније, у некадашњем највећем текстилном гиганту сада ради
1.000 радника, а просечна зарада је око 20.000 динара.

Без посла остало 1.050 новинара
У Србији је током приватизације медија без посла остало
1.050 новинара и медијских радника, што је готово половина
запослених у медијима обухваћеним тим процесом, рекао је
генерални секретар Удружења новинара Србије (УНС) Нино
Брајовић.
„У приватизацији медија отпремнине је узело, дакле без
посла је остало 1.050 новинара и медијских радника. При
томе рачунамо и колеге из Танјуга. То је скоро половина укупног броја запослених у 73 медија који су у процесу приватизације“, рекао је Брајовић. Он је прецизирао да је у медијима
обухваћеним приватизацијом било запослено између 2.200 и
2.300 људи, а процењује се да је у медијском сектору у Србији
запослено око 10.000 људи.
„За остале медије не постоји поуздан податак, али се
сматра да у целој медијској индустрији, укључујући јавне
сервисе, нема више од 10.000 запослених“, рекао је Брајовић.
Весна Пауновић
25.11.2015. | Број 649 |

7

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Савети оснивача најуспешније онлајн компаније у Азији

Џ

КРОКОДИЛ НА ВОЛ СТРИТУ

ек Ма први је кинески бизнисмен који
се појавио на насловници магазина
„Форбс“. Потиче из сиромашне породице, а променио је и неколико професија. Иза себе има много успона и падова, успеха и промашаја. Оснивач је „Алибаба групе“,
најуспешније онлајн компаније у Азији. Посебан је по томе што никад не одустаје.
Сајт Vc.ru издвојио је Маове најбоље савете који се могу применити не само у професионалном, већ и у животу генерално.
О успешној идеји
Ако 90 одсто сарадника на пословном
састанку гласа за неки предлог - одбацићу га.
Разлог је веома једноставан: ако сви присутни
виде прилику у тој идеји, велике су шансе да
друге компаније већ раде на њој.

О томе шта не треба радити
Најгоре особине које предузимач може да има јесу: снобизам, неспособност да разуме добро ситуацију, рад у „петој
брзини“ без могућности да се одржи на дуге стазе, одсуство
дугорочне визије. Један директор ме је саветовао: Твој став
према послу и одлуке које доносиш битније су од твојих способности.

Пре или касније, зажалићете што сте провели
све своје време на послу.
Шта стварно значи неуспех? То значи да сте
одустали од борбе за оно што желите.
Колико је депресија опасна
Ништа се страшно неће десити ако повремено дозволите
себи да се жалите. Пад у депресију и стално жаљење на живот није мање деструктивно од алкохолизма. То је иста опасна ситуација: Што више то радиш, све горе постаје. Успешни
људи немају те проблеме.
Савет младима
Шта стварно значи неуспех? Значи да сте одустали од
борбе за оно што желите. Шта значи прилагодљивост? Разумећете када искусите неуспех и разочарење. Шта сте дужни
да урадите? Дужни сте да радите колико год можете и да будете амбициознији од других. Само будале причају наглас.
Интелигентни људи причају сами са собом, само у себи. Мудри људи само срцем.
О испуњеном животу
Пре или касније, зажалићете што сте провели све своје
време на послу. Увек себе подсећам да нико од нас није рођен
да би радио, већ да би уживао у животу. Овде смо да бисмо
помогли другима да живе боље и да не проводимо све своје
време на послу радећи.
О такмичењу и такмичарима
Ако је ваш супарник слабији од вас и даље треба да га
гледате као себи равног. Наравно, треба да буде и обрнуто.
Чак и ако је онај са ким се такмичите јачи од вас, немојте да
га се бојите. Прави предузетник нема непријатеље. Када ово
разумете, нико не може да вас заустави.
Савет предузетницима
Уместо да тражите брзо решење и проверене шеме, сконцентришите се на успостављање стабилности и обећавајуће
дугорочне планове. Данас може да буде тешко, а сутра још
горе. Али дан након тога биће диван.
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Данас може да буде тешко, а сутра још горе.
Али дан након тога биће диван.
О покретању сопственог бизниса
Када почињете сопствени бизнис, то значи да се одричете стабилног прихода, али и годишњих бонуса. С друге
стране, ваша зарада биће неограничена, користићете време
ефективније и никога нећете морати да питате за дозволу да
нешто урадите. Када тражите партнера, увек би требало да
тражите неког ко доприноси вашим способностима и знању.
Не треба вам неко ко је већ у нечему посебном успешан. Дајте
све од себе да ваши запослени сваког дана долазе на посао
насмејани.

Два пута падао на пријемном испиту
Овај 49-годишњак данас је један од најбогатијих људи у
Кини, чије се богатство процењује на више од 20 милијарди долара. Животни пут Џек Маа био је пун препрека.
Како пишу кинески медији, два пута је падао на пријемном испиту на Педагошкој високој школи, пре него што
је 1988. коначно примљен. Пронаћи неки посао, било је у
његовом случају једнако тешко. Наводно га као менаџера
нису желели ни у фаст-фуд ланцу „Кентаки фрајд чикен“
(Kentucky Fried Chicken - KFC).
Иако није располагао довољним техничким знањима,
нити имао искуства у вођењу неког предузећа, овај учитељ енглеског језика основао је своју фирму 1999. године,
у малом стану у граду Ханџу (Hanghzhou), на истоку Кине,
где се и данас налази њено седиште.
„Наша се конкуренција налази у Силиконској долини, а
не у Кини. Они нису ништа паметнији од нас“, каже Ма у
документарном филму у коме се види како упорно храбри
и мотивише себе и сараднике. Славу је стекао у тренутку
када је из Кине успео да потисне највећег конкурента фирму „Ибеј“ (Ebay).
„Може бити да је Ибеј морски пас у океану, али ја сам
крокодил из реке Ђангце. Ако морамо да се боримо у океану - изгубићемо, али уколико борба остане у реци - ми
ћемо бити победници“, рекао је Ма 2005. године.
Девет година касније, крокодил је ипак напустио домаће воде, прешао океан и сада вреба на Вол стриту.
„У средишту нашег интереса су прво муштерије, затим
сарадници и тек онда инвеститори”, каже Ма.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

У ОВОМ БРОЈУ

546
СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У
САОБРАЋАЈУ
Београд, Немањина 11

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1,
члана 20 ст. 1 и 2 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса
за попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-6977/2015 од 30. јуна 2015. године, Центар за истраживање
несрећа у саобраћају оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Центар за истраживање несрећа у саобраћају, Немањина 11, Београд
II Радно место које се попуњава:

1. Руководилац Групе за финансијске,
правне и кадровске послове, звање
самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: руководи Групом, планира рад државних службеника у Групи, пружа стручна упуства, координира и надзире њихов
рад; стара се о правилној припреми и спровођењу финансијског
плана Центра; припрема план јавних набавки, спроводи поступке
јавних набавки и израђује извештаје о јавним набавкама; припрема
опште акте и израђује појединачне акте о правима и дужностима
запослених из радног односа и стара се о правилном спровођењу
конкурсних поступака и поступка оцењивања државних службеника; израђује уговоре о пословању и сарадњи које закључује
Центар и припрема годишњи извештај о раду Центра; организује
обављање послова заступања Центра у споровима пред правосудним органима; организује едукацију запослених у Центру ради
праћења домаћих и међународних стандарда у области истраживања удеса и озбиљних незгода; стара се о правилној примени
прописа из области безбедности и здравља на раду и припреми
и спровођењу Плана интегритета и обавља послове лица задуженог за пружање инаформација од јавног значаја; обавља и друге
послове по налогу директора - главног истражитеља.
Услови: стечено високо образовање из научне 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 четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен правосудни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о
државним службеницима, Закона о јавним набавкама, Закона о
истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају и Закона о буџетском систему - усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе
способности и вештина руковођења - провераваће се писмено,
стандардизованим тестовима; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - усмено;
вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Чакорска 6.
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IV Рок за подношење пријава на конкурс: осам дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
V Лице која је задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Бранимир Подовац, телефон: 064/80 33 509.
VI Aдреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: Центар за истраживање несрећа у саобраћају, 11000 Београд, Немањина 11, са назнаком: „Пријава за јавни конкурс“ и навођењем радног
места за које се пријава подноси.
VII Датум оглашавања: 25. новембар 2015. године.
VIII Oпшти услови за рад на радном месту: држављанство
Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 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; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал
или оверена фотокопија доказа о најмање пет година радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство).
X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у
изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама Палате „Србија“, Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина 2, почев од 14.12.2015. године,
o чему ће учесници конкурса бити обавештени телефонским путем
или електронском поштом на контакте које су навели у пријави.
Напомене: Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног стручног испита примају се у рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада. Државни службеник који се пријављује на
јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је
нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена
у општини или суду или код јавног бележника. Сви докази прилажу
се на српском језику, у супротном морају бити преведени и оверени од стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству, мора бити нострификована.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у
оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног
бележника, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао
в.д. директор - в.д. главни истражитељ Центра за истраживање
несрећа у саобраћају.
Овај оглас објављен је на веб-страници и огласној табли Службе
за управљање кадровима и огласној табли Центра за истраживање
несрећа у саобраћају, на порталу е-управе, на огласној табли,
веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком роду односе се без
дискриминације и на особе женског пола.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
На основу чл. 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:
ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД

1) Виши саветник - шеф Одсека, Одсек за
нормативне и правне послове, Сектор за
нормативне и правне послове и контролу
пословних процедура
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне 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 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, јавних
финансија и рада Владе - 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: Београд, Поп Лукина 7-9
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.
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
Бесплатна публикација о запошљавању

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
9. децембра 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.

Ч АЧ А К
ОПШТИНА ЛУЧАНИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

Лучани, Југословенске армије 5

Послови канцеларијске контроле за правна
лица и предузетнике
на одређено време од 18 месеци, због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, област економских
наука, по четворогодишњем наставном плану, односно завршене
основне студије на економском факултету у трајању од најмање
четири године, познавање рада на персоналним рачунарима.
Поред посебних услова кандидат мора имати једну годину радног искуства и положен државни стручни испит. Кандидат треба да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у
државним органима: да је пунолетан, да је држављанин Републике
Србије, да има општу здравствену способност и да није осуђиван за
25.11.2015. | Број 649 |
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кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Пријаве са доказима о испуњавању
услова, који не могу бити старији од шест месеци, подносе се у
оригиналу или овереној фотокопији, Општинској управи Општине
Лучани, Југословенске армије 5, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

35260 Рековац, Светозара Марковића 2

Извршилац за послове Општинског већа
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање другог степена,
завршене мастер студије у научно-образовном пољу друштвено-хуманистичке науке област правне науке или политичке науке
или високо образовање које је изједначено са академским називом мастер правног или политиколошког смера, положен државни стручни испит. Пријаве са потребном документацијом слати на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

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

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

Инспектор канцеларијске контроле

у Одељењу за пореске послове, на одређено време
због повећаног обима посла, у трајању од 12 месеци
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правних
или 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) или високо образовање стечено на факултету за индустријски менаџмент; три године радног искуства у струци; 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”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ РАЧА

34210 Рача, Карађорђева 48
тел. 034/751-175

Грађевински инспектор
УСЛОВИ: високо образовање у области грађевинских наука стечено на студијама другог степена грађевинарства (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно дипломирани инжењер грађевинарства или лице са високим образовањем
одговарајуће струке, односно смера на студијама другог степена
архитектуре (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно дипломирани инжењер архитектуре или високо образовање на студијама првог степена грађевинске или архи-
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тектонске струке, односно виша школска спрема архитектонске
или грађевинске струке, односно високо образовање на основним
студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова или
високо образовање стечено у складу са прописима који су важили
до ступања на снагу Закона о високом образовању; положен испит
за рад у органима државне управе; познавање рада на рачунару;
најмање 3 година радног искуства у струци; лиценца Инжењерске
коморе Републике Србије; да је кандидат држављанин Републике Србије; општа здравствена способност; да има положен испит
за управљање моторним возилом Б категорије; да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању
од најмање шест месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат прилаже: уверење о
држављанству Републике Србије; оверену фотокопију дипломе о
стручној спреми; доказ да има најмање 3 године радног искуства у
струци; лиценцу Инжењерске коморе Републике Србије; уверење
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора у
трајању од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу; уверење
о општој здравственој способности; уверење о положеном испиту
за рад у органима државне управе; уверење о познавању рада
на рачунару и фотокопију возачке дозволе. Пријаве са комплетном документацијом доставити у коверти, са назнаком: „Пријава на оглас за попуну радног места: грађевински инспектор у
Општинској управи Рача”, на шалтеру писарнице Општинске управе Општине Рача или препоручено поштом на адресу: Општинска
управа Општине Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

К РА Љ Е В О
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Руководилац групе послова из области
имовинско-правних послова

у Одсеку за урбанизам, еколошке и имовинскоправне послове, на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), у образовном пољу друштвено-хуманистичких
наука - правне науке, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, правни факултет; положен испит за рад
у органима државне управе и најмање 3 година радног искуства
у струци.

Извршилац на пословима ликвидатуре у
области друштвене делатности
у Одсеку за буџет, финансије и јавне набавке, на
одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме друштвеног или економског
смера, положен испит за рад у органима државне управе и најмање 1 године радног искуства у струци.

Извршилац на пословима књиговође контисте за буџет

у Одсеку за буџет, финансије и јавне набавке, на
одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша стручна спрема економског смера, основне академске студије у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање три године у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука - економске науке,
први степен економског факултета, положен испит за рад у органима државне управе и најмање 1 година радног искуства у струци.
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ОСТАЛО: Поред наведених услова, потребно је да кандидати
испуњавају опште услове предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима (“Сл. гласник РС”, бр. 48/91, 66/91,
44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05), и то: да су држављани Републике Србије; да су пунолетни; да имају општу здравствену способност; да имају прописану стручну спрему; да нису осуђивани за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање
послова у државном органу; да испуњавају друге услове утврђене
законом, другим прописима или актом о систематизацији радних
места у органу. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова
подносе се Општинској управи Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРАЉЕВО
36000 Краљево, Трг Светог Саве 1
тел. 036/317-560, 322-095

Директор установе

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, један од факултета
друштвених наука или високо четворогодишње образовање стечено у програму друштвено-хуманистичких наука за студије другог
степена, у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, 76/05); најмање три године радног искуства у области науке,
културе, привреде и образовања; организаторске способности; да
не постије законске сметње за именовање директора. Конкурсна
документација треба да садржи: пријаву на конкурс са личним
подацима и радном биографијом кандидата, предлог програма
рада и развоја установе Историјски архив Краљево, оверену копију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, оверену копију
радне књижице или доказ о радном искуству, уверење основног
суда и вишег суда да се против кандидата не води истрага и да
против њега није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци) за
кривична дела која се гоне по службеној дужности; уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци),
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, издат на новом обрасцу, сходно Закону
о матичним књигама („Сл. гласник РС“, број 20/2009), фотокопију
личне карте. Доказ о општој здравственој способности - лекарско
уверење подноси се након избора. Пријаве на конкурс подносе
се непосредно или поштом, Управном одбору Историјског архива
Краљево, на адресу: Историјски архив Краљево, Трг Светог Саве 1,
36000 Краљево, са назнаком: „Пријава на конкурс - не отварати”.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима куцања и
умножавања материјала

на одређено време до 12 месеци, за рад у Одсеку
за општу управу и заједничке послове Општинске
управе Општине Врњачка Бања
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, полуквалификовани радник,
дактилографски курс и најмање 1 година радног искуства на датим
пословима.

Извршилац на пословима привреде,
пољопривреде, туризма и комуналних
делатности

на одређено време до 12 месеци, за рад у Одсеку за
привреду и друштвене делатности Општинске управе
Општине Врњачка Бања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије
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- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), у образовном пољу друштвено-хуманистичких
наука - правне науке и економске науке, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - правни факултет или
економски факултет, положен испит за рад у органима државне
управе и најмање 3 године радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, потребно је да кандидат
испуњава опште услове предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима (“Сл. гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98,
49/99, 34/01, 39/02 и 49/05), 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 шест месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу; да
испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или
актом о систематизацији радних места у органу. Пријаве на оглас
са доказима о испуњавању услова подносе се Општинској управи
Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“.

ЛЕСКОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

16210 Власотинце, Трг ослобођења 12
тел. 016/875-122

Послови буџета

на одређено време 24 месеца, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: завршен економски факултет, положен стручни испит
за рад у органима државне управе, једна година радног искуства,
познавање рада на рачунару.

Послови координатора Канцеларије за
локални економски развој и реализацију
пројеката дефинисаних у стратегији
на одређено време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен испит
за рад у државним органима, једна година радног искуства, познавање рада на рачунару.

Послови књиговође

на одређено време због повећаног обима посла
УСЛОВИ: завршена виша стручна спрема или средња стручна
спрема друштвено - економског смера, положен стручни испит
за рад у органима државне управе, једна година радног искуства,
познавање рада на рачунару.

Послови књиговодства и наплате

на одређено време због повећаног обима посла
УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема друштвеног смера,
положен испит за рад у органима државне управе, једна година
радног искуства, познавање рада на рачунару.

Послови из области урбанизма и
комунално-стамбене делатности

на одређено време због повећаног обима посла
УСЛОВИ: грађевински техничар, положен испит за рад у државним органима, једна година радног искуства, познавање рада на
рачунару.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидати треба да испињавају
и услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да су држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају
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општу здравствену способност, да нису осуђивани за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кривично дело које их чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Уз пријаву кандидат је обавезан да приложи
следеће доказе: диплому о стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, 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), оверену
фотокопију радне књижице, уверење о положеном испиту за рад
у органима државне управе, уверење о здравственој способности,
уверење надлежне полицијске управе да лице није осуђивано за
кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу (издато након објављивања
огласа), уверење основног или вишег суда да против лица није
покренута истрага и да није подигнута оптужница (издато након
објављивања огласа) и доказ о познавању рада на рачунару - сертификат. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена у општини или суду. Пријава на оглас треба да садржи
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства, с кратким описом послова на којима је кандидат радио
до подношења пријаве на оглас и одговорности на тим пословима,
податке о стечном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријаву на оглас са комплетном документацијом слати на адресу: Општинска управа Општине Власотинце - заменику
начелника, 16210 Власотинце, Трг ослобођења 12, са назнаком:
“За оглас на одређено време”. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији “Послови”, а почиње да тече
народног дана од дана објављивања. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или фотокопији овереној
у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве,
биће одбачене.

ЛОЗНИЦ А
ОПШТИНА КРУПАЊ
ОПШТИНСКА УПРАВА

15314 Крупањ, Маршала Тита 2
тел. 015/581-125

Финансијски послови са индиректним
буџетским корисницима

на одређено време због повећаног обима посла, на
период од 6 месеци
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 6 Закона о радним односима у државним органима (“Сл. гласник РС”, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05), кандидат треба
да испуњава и посебне услове, и то: високо образовање на основним академским студијама првог степена - 3 године односно ВШС у
области економских наука, једна године радног искуства, положен
испит за рад у органима државне управе. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе као доказ о стручној спреми, доказ
о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС,
лекарско уверење као доказ опште здравствене способности, биографске податке са прегледом кретања у служби и доказ о радном
искуству, доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код надлежног органа. Пријаве са потребним документима слати на адресу Општинске управе Општине Крупањ, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком: „Оглас за
пријем у радни однос“ и називом радног места на које се кандидат пријављује. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Портир

на одређено време због повећаног обима посла, на
период од 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 6 Закона о радним односима у државним органима (“Сл. гласник РС” бр: 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05), кандидат треба
да испуњава и посебне услове и то: завршена основна школа. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе као доказ о стручној спреми, доказ о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС, лекарско уверење као доказ опште здравствене
способности, биографске податке са прегледом кретања у служби
и доказ о радном искуству, доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа. Пријаве са потребним
документима слати на адресу Општинске управе Општине Крупањ,
у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком: „Оглас
за пријем у радни однос“ и називом радног места на које се кандидат пријављује. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

НОВИ СА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима
(“Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99
- др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05
- др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр. др. Закона,
23/13 - одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима (“Службени лист АПВ”, бр. 18/06, 3/13
и 34/2014), Служба за управљање људским ресурсима објављује

ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
1. Орган у коме се радно место попуњава: Правобранилаштво Аутономне Покрајине Војводине
2. Радно место које се попуњава:

Виши стручни сарадник - секретар
Правобранилаштвa Аутономне Покрајине
Војводине
на неодређено време
1 извршилац

3. Опис послова радног места: самостално обавља одређене
сложене послове и помаже покрајинском правобраниоцу у вршењу
послова управе у Покрајинском правобранилаштву; стара се о благовременој расподели и руковању предметима; вођењу прописаних евиденција; поступању са архивским материјалом; израђује
годишњи план јавних набавки, организује рад тима за спровођење
јавних набавки, врши контролу мера, аката и радњи у вези са спровођењем поступка јавних набавки, евидентирања и архивирања
предмета у поступку јавних набавки; припрема и ажурира информатор о раду Покрајинског правобранилаштва; припрема и ажурира документа за веб-презентацију Покрајинског правобранилаштва; поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од
јавног значаја; обавља послове редовног и ванредног извештавања Агенцији за борбу против корупције, обавља послове везане
за стручну библиотеку Покрајинског правобранилаштва и обавља
друге послове у складу са законом и по налогу покрајинског правобраниоца и заменика покрајинског правобраниоца.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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4. Услови потребни за заснивање радног односа: високо
образовање стечено у области правних наука на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године; положен државни стручни испит; најмање
три године радног стажа у струци; основни ниво оспособљености
за рад на рачунару (ECDL START) и пробни рад у трајању од три
месецa.

или правне науке на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, положен стручни испит за рад у органима
државне управе, познавање рада на рачунару и најмање три године радног стажа.

5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси правобранилац Аутономне Покрајине Војводине.

на одређено време до 2 године због повећаног обима
посла

6. Meсто рада: Нови Сад.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да
је лице пунолетно, држављанин Србије, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова
у државном органу и да поседује општу здравствену способност),
кандидати морају испуњавати и посебне услове: стечено високо
образовање из научне области економске науке или менаџмент
и бизнис на студијама првог степена (основне академске студије,
основне струковне студије), односно на основним студијама у
трајању до три године, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару и најмање једна
година радног искуства.

7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење
пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када
оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у
огласним новинама „Послови”. Рок почиње да тече 26. новембра
2015. године, а истиче 3. децембра 2015. године.
8. Адреса на коју се подносе пријаве: Правобранилаштво Аутономне Покрајине Војводине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000
Нови Сад.
9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу:
Наташа Узелац, виши стручни сарадник - правобранилачки помоћник, телефон: 021/521-177.
10. Докази који се прилажу: потписана пријава на оглас у
којој је потребно навести тачну адресу становања, контакт телефон и назив радног места на које се подноси пријава; Curriculum
Vitae - радна биографија; уверењe о држављанству, не старије од
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); фотокопија личне
карте, односно испис очитане биометријске личне карте; уверење
надлежне полицијске управе МУП-а да кандидат није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о стеченој високој стручној спреми према условима радног
места (оригинал или оверена фотокопија дипломе); уверење о
положеном државном стручном испиту или правосудном испиту
(оригинал или оверена фотокопија); потврда о оспособљености за
рад на рачунару - ECDL START (oригинал или оверена фотокопија);
оверена фотокопија радне књижице.
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави
лекарско уверење о општој здравственој способности. Пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази на начин предвиђен
огласом, као и непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве
на оглас, неће се узимати у разматрање.
11. Датум оглашавања: 25. новембар 2015. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној табли Покрајинске владе,
на огласној табли Правобранилаштва Аутономне Покрајине Војводине и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ

21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел: 021/210-22-60, факс: 021/210-22-68

Послови буџетског рачуноводства и
извештавања за потребе месних заједница

Возач

на одређено време због замене привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да
је лице пунолетно, држављанин Србије, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова
у државном органу и да поседује општу здравствену способност),
кандидати морају испуњавати и посебне услове: средња стручна спрема (IV степен), најмање три године непрекидног возачког
искуства на возилу Б категорије, да није кажњаван за кривична
дела из области друмског саобраћаја, пробни рад до три месеца.
ОСТАЛО: Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”. Уз пријаву на оглас доставити: доказ о
стручној спреми, положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству, уверење да лице није осуђивано, доказ о стеченом радном искуству (фотокопија радне књижице и потврда претходног послодавца на којим пословима је стечено радно искуство,
у ком трајању и са којим степеном стручне спреме) и уверење о
општој здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати, а разматраће се и пријаве кандидата који немају положен стручни испит за рад у органима државне
управе. Сва документа морају бити у оригиналу или оверене фотокопије.

ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПАНЧЕВА

26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Економско-правни послови

Радно место за стручне послове из области
локалног економског развоја

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да је лице пунолетно, држављанин Републике Србије, да
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним
за обављање послова у државном органу и да поседује општу
здравствену способност), кандидати морају испуњавати и посебне
услове: стечено високо образовање из научне области економске

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање на студијама другог степена из научне области правних наука, економских наука
или организационих наука (дипломске академске студије - мастер,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства,
положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару и познавање енглеског језика. Општи усло-

на одређено време до 2 године због повећаног обима
посла

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
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ви: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан,
да поседује општу здравствену способност, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у Градској управи. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова, осим доказа о општој здравственој способности и
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе,
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова могу се
предати лично у Градском услужном центру или путем поште на
горенаведену адресу.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Виши референт, административни послови
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен стручне спреме), 1
година радног искуства. Уз пријаву на оглас доставити: доказ да
је лице држављанин Републике Србије - уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте (све
странице), доказ да има прописану стручну спрему (оверена фотокопија дипломе), доказ да има прописано радно искуство (оверена
фотокопија радне књижице), уверење о општој здравстеној способности (лекарско уверење), уверење да се не води истрага, нити
се спроводе истражне радње, нити се води кривични поступак по
оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан,
уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу.Оглас је
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на оглас са потребном документацијом слати на адресу:Општинска управа, Српских
владара 165, 12300 Петровац на Млави. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

Пријепоље, Трг братства и јединства 1

Послови комуналне инспекције

на одређено време од 12 месеци, због повећаног
обима посла

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат је обавезан да поред доказа о испуњености посебних услова приложи и доказе о испуњености општих услова, и то: уверење да је држављанин Републике
Србије; доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора у трајању од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државним
органима; извод из матичне књиге рођених. Изабрани кандидат
обавезан је да пре заснивања радног односа приложи и доказ да
има општу здравствену способност. Рок за пријављивање на оглас
је 8 дана од дана оглашавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе на адресу: Општинска
управа Општине Пријепоље - начелнику, Пријепоље, Трг братства
и јединства 1.

СМЕДЕРЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ВЕЛИКА ПЛАНА

11320 Велика Плана, Милоша Великог 30

Заменик матичара и референт месне
канцеларије

у својству приправника, на одређено време од
годину дана
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да није
под истрагом и да се против њега не води кривични поступак; да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу; да је здравствено
способан; високо образовање стечено на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од три године. Уз
пријаву неопходно је приложити биографију (са адресом становања и бројем телефона), као и следећа документа: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), уверење да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак, уверење да није осуђиван,
диплому о стеченом високом образовању на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у трајању од три године. Пријаве са документацијом послати у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремено поднете и пријаве са непотпуном документацијом неће бити узете у разматрање. Пријаве
слати на адресу: Општинска права Општине Велика Плана, 11320
Велика Плана, Милоша Великог 30, са назнаком: „За оглас за радно
место заменика матичара и референта месне канцеларије“.

УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII/1 степен) - дипломирани
инжењер заштите животне средине или дипломирани правник,
једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у
органима државне управе, познавање рада на рачунару и положен
испит за управљање моторним возилом Б категорије.

Послови инспектора за друмски саобраћај
и јавне путеве
на одређено време од 12 месеци, због повећаног
обима посла.

УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII/1 степен) - дипломирани саобраћајни инжењер, једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на
рачунару и положен испит за управљање моторним возилом Б
категорије.

Послови планирања

у Одељењу за урбанизам, грађевинарство,
комунално-стамбене и имовинско-правне послове,
на одређено време од 12 месеци, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII/1 степен) - дипломирани
инжењер грађевинарства или дипломирани просторни планер,
једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и познавање рада на рачунару.
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Трговина и услуге
WIENER STADTISCHE
OSIGURANJE A.D.O.

Београд - Нови Београд, Трешњиног цвета 1
тел. 069/501-0015

Агент продаје осигурања

на одређено време, за рад у Кули
4 извршиоца

Помоћни радник

за рад на територији Републике Србије
5 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на образовање. Опис посла: одржавање
хигијене.

Куварица

за рад на територији Републике Србије
УСЛОВИ: минимум II степен стручне спреме - кувар.

Хаусмајстор

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,
Outlook). Рок за пријаву је 30.11.2015. године.

за рад у Србобрану
2 извршиоца

УДРУЖЕЊЕ АРТИСТА СРБИЈЕ “ТРАПЕЗ”

УСЛОВИ: минимум основна школа, пожељно радно искуство,
возачка дозвола Б категорије. Опис посла: поправке, одржавање
браварије, столарије и варење.

11000 Београд, Александра Дубчека 28б
тел. 062/866-5939
e-mail: trapez2012@gmail.com

Зидар

за рад у Србобрану
УСЛОВИ: познавање основа зидања, малтерисања и једноставних
грађевинских радова, минимум основна школа. Опис посла: одржавање објеката.

Возач Ц - Е категорије

за рад на територији Републике Србије
6 извршилаца
УСЛОВИ: минимум основна школа, возачка дозвола Б, Ц и Е категорије. Опис посла: возач камиона и камиона са приколицом.

Водоинсталатер

за рад на територији Републике Србије
УСЛОВИ: II степен, водоинсталатер, пожељно радно искуство.

Тракториста

за рад на територији Републике Србије
УСЛОВИ: минимум основна школа, возачка дозвола Б категорије.
Опис посла: возач трактора и трактора са приколицом.

Столар

за рад на територији Републике Србије
УСЛОВИ: III степен стручне спреме - столар, радно искуство обавезно.

Електричар са лиценцом

за рад на територији Републике Србије
УСЛОВИ: електротехничар, пожељно радно искуство, лиценца за
извођача електро радова.

Електричар јаке струје

за рад на територији Републике Србије
УСЛОВИ: електротехничар или електромонтер, радно искуство
пожељно, читање шема, Auto-Cad.

Ауто-механичар за теретна возила
за рад на територији Републике Србије

УСЛОВИ: III/IV степен стручне спреме, ауто-механичар, пожељно радно искуство, возачка дозвола Б и Ц категорије. Опис посла:
поправка и одржавање теретних возила.

Ауто-лимар - лакирер

за рад на територији Републике Србије
УСЛОВИ: без обзира на образовање, обавезно радно искуство на
истим или сродним пословима.

Ауто-електричар

за рад на територији Републике Србије
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-електричар, искуство
пожељно, возачка дозвола Б категорије. Опис посла: одржавање
електронских система возног парка.

Атестирани бравар - варилац

Сарач

за рад на територији Републике Србије
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум основна школа, пожељно је искуство. Опис посла: кројење и шивење предмета од коже.

УСЛОВИ: без обзира на образовање, радно искуство пожељно,
обука за заваривача. Опис посла: поправке, одржавање и варење
металних конструкција.

за рад на територији Републике Србије

Дипломирани правник

за рад на територији Републике Србије

Физички радник

за рад на територији Републике Србије
20 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник,
пожељно радно искуство, основно познавање рада на рачунару,
комуникативност. Опис посла: заступање интереса послодавца код
институција.

УСЛОВИ: без обзира на образовање. Опис посла: монтажа и
демонтажа сценских елемената и остали физички послови.

Поткивач

ОСТАЛО: обезбеђена исхрана и смештај, теренски рад. Конкурс је
отворен до 15.05.2016. године. Лице за контакт: Милан Слива.

за рад на територији Републике Србије
УСЛОВИ: без обзира на образовање, пожељно радно искуство на
пословима ковача. Опис посла: поткивање и одржавање коња.
Бесплатна публикација о запошљавању

www.nsz.gov.rs
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„ЛУВАТА СРБ“ Д.О.О.

22000 Сремска Митровица, Румски друм 1
тел. 022/215-6303
e-mail: snezana.licanic@luvata.com

Лакирер

на одређено време до три месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије,
знање енглеског језика, пожељно искуство у лакирању.

„CONAAI“ DOO

11000 Београд, Вишњичка 15
тел. 011/2084-844
e-mail: naai@eunet.rs

Шивач

10 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме - шивач конфекције, 24 месеца
радног искуства; 3 месеца пробни рад.

Кројач

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме - кројач, 24 месеца радног
искуства; 3 месеца пробни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 19.12.2015. године. Директно
упућивање кандидата према договореним терминима за разговор,
радним данима, од 08,00 до 16,00 часова, Вишњичка 15 (улаз из
Вука Врчевића). Јављање кандидата на горенаведени број телефона.

“МАСТЕР С” ДОО

Сурдулица, Војводе Мишића 9
тел. 063/8067-727
e-mail: mastersbgd@gmail.com

Менаџер продаје и набавке

за рад у Београду, на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, комерцијалиста унутрашње
трговине; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески језик
- средњи ниво; обезбеђен смештај; 3 месеца пробни рад. Слање
пријава мејлом. Јављање кандидата на горенаведени број телефона.

ВУЈНОВИЋ НАДА ДОО

Београд - Звездара, Матице српске 67/10
тел. 064/1948-883

Месар

них недостатака; непрекидно изучава новине у домену теретног
камионског програма и лично се усавршава из области своје делатности; води уредну и прецизну евиденцију књиге захтева купаца
и стара се да се исти благовремено реализују; активно учествује у
попуни рекламационих захтева купаца и стара се да се евентуалне рекламације благовремено проследе на даље решавање; води
рачуна о личном изгледу, имајући у виду да репрезентује фирму
код купаца; чува поверени му инвентар; обавља и друге послове
по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; радно искуство на
пословима везаним за резервне делове возила од најмање две
године; активно познавање рада на рачунару. Профил кандидата:
развијене комуникацијске способности; нарочито изражене вештине у трговинском пословању и математичким калкулацијама; заинтересованост за механику и делове у ауто-индустрији. Предност
ће имати кандидати који испуњавају потребне квалификације.
Конкурс је отворен до 16.12.2015. године. Пријаве слати на адресу: Doo „Simplex“, Огледна поља 1б, 21233 Ченеј, или на и-мејл:
slobodanka.stojanovic@simplex.co.rs, контакт особа : Слободанка
Стојановић. Контактираћемо само кандидате који уђу у ужи избор.

SZR “BIO DESIGN”

21000 Нови Сад, Мирослава Антића 7
тел. 063/564-648
e-mail: biodesign@gmail.com

Бравар

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању бравар, универзални бравар, рад теренски, у сменама. Слање пријаве мејлом,
јављање кандидата на контакт тел. 063/564-648 или 063/564-628.
Рок за пријављивање 15.12.2015. године.

„IMAO ELECTRIC“ DOO

21000 Нови Сад, Которска 64

Продавац - комерцијалиста
електроинсталационих материјала
Опис радног места: аквизиција нових клијената и учвршћивање
односа са сталним клијентима; самостално и одговорно вођење
пословних случајева и брига о клијентима; делимично самостално, а делимично тимско стварање, припремање и прилагођавање
пословне стратегије према специфичностима појединих фирми на
основу ефикасне комуникације са свим заинтересованим странама.
Међу остале кључне улоге ове позиције спадају и: координација
и обезбеђивање реализације пословних активности у објављеној
области; самостална израда понуда и вођење пословних случајева;
активан продајни сервис и комуникација са новим и потенцијалним
клијентима; праћење резултата продаје, анализа и процена конкурентске средине, дефинисање потреба и могућности тржишта и
припремање података за извештавање; предузимање активности
ради разумевања потреба клијената и њихово трансформисање у
ефикасно доношење одлука.

на одређено време до годину дана
УСЛОВИ: радно искуство, завршен III или IV степен стручне спреме. Кандидати се могу јавити на горенаведени контакт телефон.

“SIMPLEX” DOO

21235 Темерин, Новосадска 72

Трговац
Опис послова: обавезан је да тачно фактурише робу, изда фискални рачун и правилно наплати; води рачуна о правилностима и квалитету услуга купцима; непрекидно прати асортиман робе, стање
лагера на ПИС-у и предлаже надлежнима, да исти буде усаглашен
са жељама и потребама купаца; сачињава спецификацију дневног
промета у малопродаји и предаје пазар, уз сравњивање евентуал-
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УСЛОВИ: трговинска или електротехничка школа, минимум средња
стручна спрема, потребно искуство у продаји. Сви заинтересовани
могу се јавити на број: 021/300-2863, сваког радног дана, од 8 до
16 часова или послати своју биографију на и-мејл: imao@imao.rs,
најкасније до 30.11.2015. године.

УДРУЖЕЊЕ АРТИСТА СРБИЈЕ “ТРАПЕЗ”

Mедицина
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Београд, Александра Дубчека 28б
тел. 062/866-59-39
e-mail: trapez2012@gmail.com

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

Обућар

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 04.11.2015.
године поништава се у целости.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме (КВ), поправка обуће; обезбеђена исхрана, обезбеђен смештај, теренски рад.

Музичар - клавијатуриста

ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА
“1. ОКТОБАР”

УСЛОВИ: завршена основна школа, неформална знања и вештине
свирања клавира; обезбеђена исхрана, обезбеђен смештај, теренски рад.

на мандатни период од четири године

на одређено време

Варилац за камионске цераде
УСЛОВИ: обезбеђена исхрана, обезбеђен смештај, теренски рад.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до 15.05.2016. Лице за контакт:
Милан Слива.

„ИМЛЕК” АД

Падинска Скела, Индустријско насеље бб
e-mail: aleksandra.tomic@imlek.rs

Комерцијалиста
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије,
добре комуникацијске вештине, радно искуство није битно, теренски рад, пробни рад месец дана. Конкурс је отворен до: 31.12.2015.
године. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да
доставе послодавцу путем мејла.

26371 Стари Лец, Сутјеска 1
тел. 013/874-006

Директор

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које испуњава
следеће 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, психолошких, педагошких и
андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука и има
најмање пет година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Кандидат за директора као доказе о испуњености прописаних услова подноси следеће: уверење о држављанству Републике Србије; доказ о стручној спреми - оверена фотокопија дипломе;
доказ о радном искуству у струци - оверену копију радне књижице
и потврду од једног или више послодаваца да је кандитат био у
радном односу и распоређен на послове за које се захтева стручна
спрема која је у тачки 2 наведена као услов за именовање директора установе, као и доказ да је радио послове у наведеној стручној
спреми у трајању од најмање пет година укупно; уверење да није
осуђиван за кривична дела која га чине неподесним за обављање
функције директора; кратку биографију; програм рада за мандатни период на који се врши избор. Пријаве кандидати подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, са доказима о испуњавању услова. Непотпуне и
неблаговремене пријаве на конкурс неће се узимати у разматрање.
Пријаве се подносе на адресу : Дом за душевно оболела лица „1.
октобар”, Стари Лец, Сутјеска 1, са назнаком: „Пријава на конкурс
за именовање директора - не отварати”.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК

16205 Бојник, Стојана Љубића бб
тел. 016/820-254

Фактуриста

на одређено време до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: фактуриста, VI или VII степен стручне спреме економског
смера, познавање рада на рачунару. Предвиђен разговор са кандидатима. Потребна документација: пријава са кратком биографијом,
оверена фотокопија дипломе, оверена радна књижица, лекарско
уверење приложиће изабрани кандидат. Рок за пријаву на оглас је
8 дана од дана објављивања. Пријаве са пратећом документацијом
могу се донети лично или послати на адресу Дома здравља Бојник.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Посао се не чека, посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

„СИГУРАН ЖИВОТ“ ДОО

14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

11000 Београд, Панчевачки пут 148
тел. 060/3069-152

Лабораторијски техничар

Рад са старим лицима

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска
школа, смер лабораторијски, положен стручни испит. Кандидати су
дужни да приложе следећу документацију: потписану пријаву на
оглас, доказ о стручној спреми, доказ о положеном стручном испиту. Фотокопије докумената морају бити оверене, а документација
не старија од шест месеци. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580, 295-581

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе урологије, на одређено време
до повратка запослене са трудничког, односно
породиљског боловања

за рад у Панчеву
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - медицинска сестра, III степен стручне спреме - болничар, неговатељ, II степен стручне спреме - геронтодомаћица, VI степен - виша медицинска сестра; рад у
сменама, ноћни рад, обезбеђена исхрана. Послодавац ће заказати
разговор са кандидатима на адреси: Београд, Панчевачки пут 148,
јављање кандидата на контакт телефон: 060/3069-152, лице за
контакт: Жељко Кузмановић.

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

Медицинска сестра - техничар

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе за психијатрију, на одређено
време до повратка запослене са трудничког, односно
породиљског боловања

на одређено време до повратка запослених са
боловања (одржавање трудноће/породиљско
боловање)
3 извршиоца

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа - општи смер;
стручни испит за звање медицински техничар.

за потребе Службе за анестезију са
реаниматологијом - Одељење за анестезију,
на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: завршена медицинска школа, IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар општег смера; положен стручни
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком:
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО

12240 Кучево, Жике Поповића 48

Виши радиолошки техничар

на одређено време до повратка радника са боловања
преко 30 дана
УСЛОВИ: висока струковна или виша медицинска школа, смер
радиолошки техничар, положен стручни испит. 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 конкурса у
публикацији „Послови”. Оглас је објављен и на сајту Министарства
здравља. 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 ___________“.
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Виши радиолошки техничар

на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног одуства
УСЛОВИ: ВШС, медицинска школа - смер за радиолошке техничаре; положен стручни испит за звање виши радиолошки техничар.
ОСТАЛО: 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 приложи: фотокопију дипломе о завршеној траженој школи, фотокопију
уверења/дипломе о положеном траженом стручном испиту, дозволу за рад (лиценца или решење) у фотокопији, кратку биографију
са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом на
наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока и
без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине

за рад у Служби за пнеумофтизиологију, са
скраћеним радним временом, на одређено време
ради замене привремено одсутне запослене до
истека породиљског одсуства, одсуства са рада ради
неге детета или одсуства са рада ради посебне неге
детета
УСЛОВИ: медицински факултет и положен стручни испит, VII/1
степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад или решење
о упису у комору.

2. Специјалиста патолошке анатомије

за рад у Служби патолошке, патохистолошке и
цитолошке дијагностике, са скраћеним радним
временом, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, до истека
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета или одсуства са рада ради посебне неге
детета
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: медицински факултет и специјализација из патолошке
анатомије, VII/2 степен стручне спреме, поседовање лиценце за
рад.

3. Специјалиста анестезиологије са
реаниматологијом

за рад у Служби анестезиологије са
реаниматологијом, са скраћеним радним временом,
на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог на неплаћеном одсуству, до
његовог повратка на рад или престанка радног
односа у Општој болници Крушевац
УСЛОВИ: медицински факултет и специјализација из анестезиологије са реаниматологијом, VII/2 степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад

4. Виши медицински техничар
инструментар

за рад у Одељењу хируршке операционе сале
Службе за хирургију, са скраћеним радним
временом, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, до истека
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета или одсуства са рада ради посебне неге
детета

6. Виша медицинска сестра - техничар

за рад у Служби анестезиологије са
реаниматологијом, са скраћеним радним временом,
на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене на неплаћеном одсуству, до њеног
повратка на рад или престанка радног односа у
Општој болници Крушевац
УСЛОВИ: виша медицинска школа, општег смера или анестетичар
интезивиста и положен стручни испит, VI степен стручне спреме,
поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

7. Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за психијатрију, са скраћеним
радним временом, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене, до истека
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета или одсуства са рада ради посебне неге
детета
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад
или решење о упису у комору.

8. Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша медицинска сестра
- техничар или виши медицински техничар - инструментар и положен стручни испит, VI степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

за рад у Одсеку кардиологије Службе за интерну
медицину, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, до истека
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета или одсуства са рада ради посебне неге
детета

5. Виши медицински техничар
инструментар

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад
или решење о упису у комору.

за рад у Одељењу хируршке операционе сале
Службе за хирургију, са скраћеним радним
временом, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене на неплаћеном
одсуству, до њеног повратка на рад или престанка
радног односа у Општој болници Крушевац
УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша медицинска сестра
- техничар или виши медицински техничар - инструментар и положен стручни испит, VI степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

9. Медицинска сестра - техничар

за рад у Дневној болници психијатрије Службе за
психијатрију, са скраћеним радним временом, на
одређено време ради замене привремено одсутне
запослене (до повратка са боловања)
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад
или решење о упису у комору.

10. Медицинска сестра - техничар за
педијатрију

за рад у Одсеку за превремено рођену новорођенчад
и рођену са малом телесном тежином, у Служби за
гинекологију и акушерство са неонатологијом, са
скраћеним радним временом, на одређено време
ради замене привремено одсутне запослене на
неплаћеном одсуству, до њеног повратка на рад
или престанка радног односа у Општој болници
Крушевац
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег, гинеколошко - акушерског или педијатријског смера и положен стручни испит, IV
степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад или решење
о упису у комору.

11. Медицинска сестра - техничар

за рад у Кабинету за ултразвучну гастродијагностику, Службе за интерну медицину, на
одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, до истека породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета или одсуства са
рада ради посебне неге детета

Посао се не чека, посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању
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или решење о упису у комору.
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12. Болничар

за рад у Служби за психијатрију, са скраћеним
радним временом, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене, до истека
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета или одсуства са рада ради посебне неге
детета
УСЛОВИ: медицинска школа, II степен стручне спреме.

13. Радник у болничкој капели

за рад у Одсеку за просектуру са болничком капелом
Службе патолошке, патохистолошке и цитолошке
дијагностике, на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог
Опис послова: врши помоћне послове код обдукције, транспорт и
пријем умрлог лица са одељења до болничке капеле, врши тоалету умрлих лица, води писмену евиденцију о свим личним подацима умрлог лица, врши наплату горенаведених услуга уз издавање
прописне признанице, преузима са одељења ампутиране делове
тела и постељице и осталог материјала за кремирање и води рачуна о прописном одлагању. Односи из болничке капеле веш са умрлог лица у вешерницу и одржава хигијену капеле и друге послове
које захтева то радно место; стара се о хигијени радног простора.
УСЛОВИ: основна школа, I степен.

14. Одржавање чистоће у здравственим
просторијама

за рад у Одсеку за одржавање хигијене, објеката
и простора, Служба за техничке, помоћне и друге
сличне послове, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене (до повратка са
боловања)
УСЛОВИ: основна школа, НК радник.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију са
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе или
сведочанства; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте или очитане податке са личне
карте (уколико је чипована); фотокопију извода из матичне књиге
венчаних (уколико су дипломе, сведочанства или уверења издати
на девојачко презиме); оверену фотокопију лиценце или решења
о упису у именик одговарајуће коморе. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни оснос. Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласа у публикацији „Послови“. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства здравља Републике
Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс“
и називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на
адресу: Општа болница Крушевац, Косовска 16, 37000 Крушевац.

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

Медицинска сестра - техничар

у Одељењу за интензивну негу и терапију Службе
за интензивну негу и терапију и неонатологију
Стационара Клинике за педијатрију, на одређено
време
3 извршиоца
Опис посла: спроводи негу болесника, брине се о пријему, нези и
отпусту болесника, даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге, узима и шаље материјал на лабораторијске анали-
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зе, ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца, учествује у сменском раду за свој рад одговорна
је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу
стручну спрему, IV степен - завршена средња медицинска школа,
смер педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра техничар; положен стручни испит; лиценца за рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи, уверење о положеном
стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне
коморе или решење о упису у именик коморе, уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске управе, не старије од 6 месеци), уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених, фотокопија радне књижице
(оверена), кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом,
контакт телефоном, интернет адресом. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.
Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које
ће обављати. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду,
просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Пријаве се предају у
затвореној коверти лично или поштом на адресу Института, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем 3 медицинске сестре - техничара на Одељењу за интензивну негу и терапију”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

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

Медицинска сестра

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: виша, средња стручна спрема, медицинска сестра општи смер, положен стручни испит. Као доказе о испуњености
услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са
кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или
решење о упису у комору, ако кандидат поседује радно искуство доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама, писарници Опште болнице „Свети Лука” Смедерево
или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука”, Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену: „Пријава на оглас“, са
навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кандидат
има и-мејл адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања
о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА ОЏАЦИ
Оџаци, Moстонга 25

Доктор медицине
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени Правилником о
организацији и систематизацији радних места Дома здравља Оџаци, бр. 511/2011 од 24.08.2011. Услови за заснивање радног односа: поседовање лиценце за рад, потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака. Заинтересовани
кандидати уз пријаву на оглас подносе, у оригиналу или овереној
фотокопији, следећа документа: диплому о завршеном факултету,
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, доказ да се против кандидата
не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну
снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда), уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине
неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или станице), потпуну личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном. Приликом заснивања радног
односа изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује
и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Оџаци. Оглас
се објављује и на веб-страници Министарства здравља Републике
Србије (www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава је 8 дана.
Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за
доношење одлуке о пријему. Одлука о избору кандидата ће бити
донета најкасније у року од 8 радних дана од дана истека рока
за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 8 радних дана од дана доношења одлуке.
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Пријаве се подносе лично или путем поште, на
адресу: Дом здравља Оџаци, Мостонга 25, 25250 Оџаци, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове доктора медицине у Дому здравља Оџаци - Служба опште медицине“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Грађевинарство и индустрија
АД “ИМЛЕК”

11213 Падинска Скела, Индустријско насеље бб

Имлек, лидер домаће млекарске индустрије, расписује конкурс у
жељи да се нашем тиму придруже нови и енергични људи. Рад у
нашој компанији инспирисаће Вас да напредујете, усавршите
своја знања и вештине. Тражимо позитивне, пожртвоване и
вредне људе, оне који су спремни да предано раде, али да уживају
у ономе што заједно стварамо, а то је још јача и модернија
компанија.
Имлек је симбол квалитета. Ми смо поверење код купаца градили деценијама. Улажемо у запослене и тежимо иновацијама.
Ми смо домаћа компанија која стоји раме уз раме са највећим
светским лидерима. Ми смо енергични и управо такви људи су
нам потребни.
Уколико видите себе у нашем тиму, погледајте коју позицију
тренутно нудимо и начин на који можете да се пријавите:

Комерцијалиста

за рад на подручју целе Србија
Кључни задаци и одговорности: посета потенцијалних и
постојећих купаца, примање наруџбина, решавање проблема и
приговора купаца, припрема извештаја, административни послови, проучавање литературе о производима, праћење тржишта.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; возачка дозвола Б
категорије - минимум 2 године старости; знање рада на ручунару;
пожељно је знање енглеског језика. Да бисте били успешан кандидат потребно је да имате следеће карактеристике: усмереност на
циљеве, уверљивост, могућност самосталног и тимског рада, способност ефикасног решавања проблема, стрпљивост и упорност,
физичка издржљивост.
Како се пријавити: Пријаве се шаљу искључиво електронским
путем, на адресу: konkurs@imlek.rs. Иако веома ценимо сваког
пријављеног кандидата и интересовање за нашу компанију, биће
контактирани само они који буду изабрани за интервју. За више
информација о компанији посетите наш сајт: www.imlek.rs.
Бесплатна публикација о запошљавању

АД “ИМЛЕК”

11213 Падинска Скела, Индустријско насеље бб

Тим лидер превентиве

директно надређени: супервизор превентиве
Основни задаци и активности: учествује у изради процедура
и упутстава за рад електричара и спроводи их у свакодневним
пословима; организује рад електричара и издаје радне налоге за
обављање послова поправке и монтаже електроинсталација, као и
текућих послова по пријави квара; води потребну документацију
о обављеним пословима у погону, превентивно врши замену и
корекцију одређених делова; требује резервне делове, репроматеријал и алат из магацина и води минимални stock истих; учествује
у унификацији опреме и делова; свакодневно контролише стање
електроинсталација и електро-мреже, даје предлоге за решавање
насталих проблема: о свакој интервенцији пише белешку и обавештава непосредног руководиоца; одговоран је за примену одговарајућих прописа из области електроодржавања, а које је дужан
да прати из стручне литературе; одговоран је за правилну примену
средстава заштите на раду у одељењу; ради по сменама; прави
план уштеде електричне енергије са супервизором превентиве;
придржава се прописаних мера безбедности и здравља на раду,
процедура и упутстава за безбедан рад.
Одговорности: за безбедност и благовременост извршеног посла; за израду потребних извештаја и анализа; предузима мере и
активности у циљу заштите животне средине, екологије, хигијене радног места, поштује све процедуре и упутства компаније
и придржава се прописаних докумената система управљања.
Овлашћења: у оквиру задатих послова и радних задатака. Имовина предузећа: одговоран је за поверену имовину. Услови рада:
погонски, сменски рад.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, машински или електротехнички факултет, 2 године искуства, енглески језик - напредни
ниво, рад по сменама и викендом, поседовање возачке дозволе Б
категорије, рад у MS Office i AutoCAD-у.

“КРУШИК - ПРЕЦИЗНИ ЛИВ” ДОО
14242 Мионица, Топлички пут 11
тел. 014/3422-322

Руководилац Одељења замак
на одређено време до месец дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер
машинства или IV степен стручне спреме, машински техничар;
вишегодишње искуство у процесу производње ливења замка;
возачка дозвола Б категорије; знање немачког језика - виши конверзацијски ниво. Кандидати треба да доставе радну биографију на
немачком језику. Пријаве слати искључиво на горенавдену адресу
или на и-мејл адресу: jelena.citakovic@emka.rs. Рок за пријаву је 30
дана од дана објављивања.

СЗР “СМАРТ ГРАДЊА”

18000 Ниш, Младости 44
тел. 064/42-777-22
e-mail: smartgradnja@hotmail.rs

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме: возач теретног моторног возила; радно искуство: 12 месеци; возачка дозвола Ц, Д и Е
категорије.

Багериста

5 извршилаца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме: руковалац једноставних грађевинских машина; радно искуство: 12 месеци.
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Зидар

20 извршилаца
УСЛОВИ: IV, III (зидар), II или I степен стручне спреме.

Армирач

20 извршилаца
УСЛОВИ: IV, III (армирач), II или I степен стручне спреме.

Тесар

20 извршилаца
УСЛОВИ: IV, III (тесар), II или I степен стручне спреме.

Физички радник
20 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Рок за пријаву: 16.12.2015. године.

Саобраћај и везе
ЈКП ГСП “БЕОГРАД”

11000 Београд, Кнегиње Љубице 29
тел. 011/366-4054

Возач аутобуса

на одређено време до 12 месеци
90 извршилаца

Возач тролејбуса

на одређено време до 12 месеци
10 извршиоца
УСЛОВИ: од III до V степена стручне спреме (од КВ до ВК), положен возачки испит за Д категорију, са или без радног искуства. Уз
пријаву је потребно доставити доказе о испуњавању услова (фотокопија дипломе, фотокопија возачке дозволе и фотокопија личне
карте) и CV. Потребно је доставити тачну адресу становања и контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања огласа.

DOO “HOBBY SYSTEM”

21000 Нови Сад, Тоне Хаџића 23
тел. 021/4740-328
e-mail: hobby3@eunet.rs

Возач камиона, утовар и истовар робе
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању возач теретњака, возач теретног моторног возила, возачка дозвола Ц категорије,
рад у сменама, пробни рад. Јављање кандидата на контакт тел:
021/4740-328. Рок за пријаву на конкурс: 19.12.2015. године.

Култура и информисање
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ГРАЧАНИЦА
38205 Грачаница

Расписује конкурс за избор и именовање

Директор
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које има високу
стручну спрему (VII степен стручне спреме) и које испуњава опште
услове предвиђене законом. Уз пријаву као доказе о испуњености
општих и посебних услова, кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, оверену фотокопију радне књижице, доказ о положеном стручном испиту из библиотечко-информатичке делатности; најмање пет година
радног стажа у струци; уверење да кандидати нису под истрагом
и да нису осуђивани на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци. Пријаве са документацијом у затвореној коверти, у оригиналу или овереној фотокопији, достављају се конкурсној комисији у року од 8 дана од дана обављивања конкурса, на адресу: ЈУ
Народна библиотека „Грачаница“, 38205 Грачаница, са назнаком:
„Пријава по конкурсу” или лично архиви предузећа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР “МАЈДАН”
11000 Београд, Козјачка 3-5
тел. 011/369-2645

Секретар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет друштвених наука,
три године радног стажа, знање енглеског језика (најмање ниво
Б1), познавање рада на рачунару. Уз пријаву и биографију кандидат подноси: оверену копију дипломе, доказ о радном стажу, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике
Србије, уверење о здравственом стању и уверење да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или друго кажњиво дело које га чини неподобним за рад у
државном органу.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Наука и образовање

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

Б Е О Г РА Д
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
“ЂУРО САЛАЈ”
Београд, Немањина 28

Наставник физике

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

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене са
обављања дужности помоћника директора школе, са
37,53% радног времена
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, и то: одговарајуће високо образовање - VII/1 степен стручне спреме, сходно
члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања и 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); 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; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад. За радно место наставника физике - потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије, фотокопију извода из матичне књиге рођених,
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење да се против кандидата не води
кривични поступак, биографију. За радно место наставника српсБесплатна публикација о запошљавању

ког језика - потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, биографију. Доказ о психофизичкој способности за рад са полазницима
школе кандидат ће доставити након коначности одлуке о избору, а
проверу психофизичких способности ће извршити надлежна служба за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор ће
донети у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу.
Напомена: школа ради на пунктовима - издвојеним одељењима
школе у Сремчици, Барајеву, Лазаревцу, Лединама, Смедереву,
итд.

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

Наставник физике

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног радника, за рад у матичној школи
и издвојеном одељењу Бељина

Наставник грађанског васпитања

са 35% радног времена, на одређено време до краја
школске 2015/2016. године, за рад у матичној школи
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15). Уз пријаву
приложити: оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа, поштом на наведену адресу или лично у правној служби
школе.

ФАРМАЦЕУТСКО-ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА ШКОЛА
11000 Београд, Донска 27-29
тел/факс: 011/3047-812

Наставник фармакологије (теоријска
настава)

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. У
радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске
услове за рад на наведеном радном месту, прописане чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), а у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; одговарајуће
образовање: дипломирани фармацеут, доктор медицине, магистар
фармације, на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године или 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.

Наставник основа клиничке медицине
(теорија)
са 50% радног времена, на одређено време до
повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. У
радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8
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став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), а у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; одговарајуће
образовање: доктор медицине специјалиста физикалне медицине
и рехабилитације, доктор медицине специјалиста опште медицине,
доктор медицине специјалиста интерне медицине, доктор медицине, на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године или 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.

Наставник фармацеутске технологије
(теорија и вежбе)

са 26% радног времена, на одређено време до
повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. У
радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), а у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; одговарајуће
образовање: дипломирани фармацеут специјалиста фармацеутологије, дипломирани фармацеут магистар фармације, специјалиста фармације, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године или 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.

Наставник фармацеутске технологије
(теорија и вежбе)

са 47% радног времена, на одређено време до
повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. У
радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), а у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; одговарајуће
образовање: дипломирани фармацеут специјалиста фармацеутологије; дипломирани фармацеут магистар фармације, специјалиста фармације, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године или 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.

Наставник увода у козметологију (теорија
и вежбе)
са 27% радног времена, на одређено време до
повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. У
радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске услове за рад на наведеном радном месту прописане чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), а у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; одговарајуће
образовање: дипломирани фармацеут специјалиста козметолог;
дипломирани фармацеут; специјалиста фармације, специјалиста
козметолог; магистар фармације, специјалиста козметолог; специјалиста доктор медицине, специјалиста козметолог; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или на
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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.
ОСТАЛО: доказ о врсти и степену стручне спреме (оверена фотокопија дипломе, не старија од 6 месеци), уверење о држављанству РС (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци, документ
не може бити старији од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија не старија од 6 месеци, документ може
бити старији од 6 месеци), лекарско уверење (психичка, физичка
и здравствена способност за рад са ученицима) - доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду, уверење издато од надлежног органа којим се доказује да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања - доказ о испуњености овог услова прибавља установа. У складу са чл. 130 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15
и 68/15), проверу психофизичких способности за рад са ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаву са овереним доказима о испуњавању услова конкурса послати на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“, Фармацеутско-физиотерапеутска школа у Београду, Донска 27-29, Звездара. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Телефон за информације: 011/3047-812.

ОШ „МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ“
11412 Јагњило
тел. 011/8217-455

Наставник енглеског језика и књижевности
за 75% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати морају да испуне услове из чл. 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама
система образовања и васпитања (одговарајућа врста образовања
прописана чланом 8 истог Закона и услови утврђени правилником Министарства просвете, поседовање одговарајуће психичке,
физичке и здравствене способности за рад са ученицима, да су
држављани Србије, да нису правоснажном пресудом осуђивани
за кривична дела наведена у чл. 120, да за њих није у складу са
Законом утврђено дискриминаторно понашање и да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад). Докази о одговарајућем образовању, знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад и држављанство достављају се уз пријаву на
конкурс. Неблаговремене и пријаве без одговарајућих тражених
доказа биће одбачене без разматрања. Приправници се примају
у складу са одредбама Закона о основама система образовања и
васпитања.

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
,,ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”

11271 Сурчин, Војвођанска 386/Д
тел. 065/200-78-78
e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

Директор

предшколске установе у оснивању
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања,
високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор
наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар
наука, односно на основим студијама у трајању од најмање четири године); најмање пет година радног искуства, од чега најмање
три године на пословима за које је основана установа. Документа
која је потребно доставити: кратка биографија, оверена фотокопија дипломе, фотокопија радне књижице, фотокопија извода из
матичне књиге рођених, фотокопија држављанства. Рок за подношење пријава је 7 дана од дана објављивања, на адресу центра
или слањем на и-мејл адресу.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

на одређено време од 5 година

дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, држављанство РС. Уз пријаву доставити: оверене фотокопије сведочанства, уверења о држављанству,
извода из матичне књиге рођених. Лекарско уверење доставља
се пре закључења уговора о раду. Извод из казнене евиденције
установа ће прибавити службеним путем. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са доказима о испуњавању услова се подносе на адресу школе, у року од 8 дана од дана
обљављивања конурса.

Наставник за избор у звање и на радно
место доцента за ужу научну област
Метеорологија

11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2418-895, 011/2418-052

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно
место ванредног професора за ужу научну
област Рачуноводство и финансије

на одређено време од 5 година

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

ОШ “КНЕГИЊА МИЛИЦА”

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 78
тел. 011/6277-061, 6158-031, 064/808-53-06

Наставник математике

са 44% радног времена, на одређено време до 10
месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани математичар.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11030 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Доцент за предмет Теорија и технологија
кондиције, ужа научна област Теорија и
технологија спорта и физичког васпитања
избор у звање доцента врши се на период од 5
година

УСЛОВИ: на основу чл. 63 чл. 64 и чл. 65 Закона о високом обазовању РС и чл. 29 и чл. 30 Статута Факултета: да имају завршен
Факултет спорта и физичког васпитања. Потребна документација:
пријава, биографија - CV, списак објављених радова, фотокопије
диплома: основне академске студије, мастер (магистарске) студије,
докторске студије, оригинал радови на увид. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104, 3594-014

Спремачица

на одређено време, замена раднице
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
Бесплатна публикација о запошљавању

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време ради земене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати треба да поседују: одговарајуће високо образовање сагласно члану 8 став 2 и став 4 члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09,
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15), као и услове
прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
8/2015). 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. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе доказе о
испуњености услова: оверену фотокопију - препис дипломе о завршеном одговарајућем образовању; уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци; извод из матичне књиге
рођених. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњености услова доставити на
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Број телефона за информације:
011/2418-052. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

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

Доцент за ужу научну област Неорганскa
хемија
УСЛОВИ: доктор техничких наука из области хемије и хемијске технологије.

Доцент за ужу научну област Биохемијско
инжењерство и биотехнологија
УСЛОВИ: доктор техничких наука из области хемије и хемијске технологије или доктор наука - технолошко инжењерство.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
Законом о високом образовању, Статутом ТМФ-а 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, докази 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”.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73

важи до издавања дипломе и уверење о држављанству), доставити у року од 15 дана од дана објављивања Архиви Факултета,
Булевар краља Александра 73.

Расписује конкурс за стицање звања и заснивање радног
односа:

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛАНЕ”

Aсистент за ужу научну област
Електромагнетика, антене и микроталаси
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. Посебан услов: предмети
из којих се тражи просечна оцена: Основи електротехнике, Теорија електричних кола, Електромагнетика, Микроталасна техника,
Антене и простирање.

Aсистент при Катедри за општу
електротехнику
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. Посебан услов: предмети из
којих се тражи просечна оцена: Основи електротехнике, Теорија
електричних кола, Електромагнетика, Микроталасна техника и
Електромагнетска компатибилност.

Aсистент за ужу научну област
Електроенергетски системи
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. Посебан услов: предмети из којих се тражи просечна оцена: Мониторинг и дијагностика високонапонских
постројења, Високонапонска опрема, Анализа електроенергетских
система 2, Разводна постројења и Пројектовање помоћу рачунара
у електроенергетици.

Aсистент за ужу научну област 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. Посебан услов: предмети
из којих се тражи просечна оцена: Наменски рачунарски системи,
Увод у пројектовање ВЛСИ система, Аналогна електроника, Системи у реалном времену, Енергетска електроника 2.
ОСТАЛО: Молбе са потребним документима (биографија са списком објављених радова, копија дипломе, односно уверења које
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Гроцка, Хајдук Вељка 31
тел. 011/8500-535, 8500-367

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 у складу са законом; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
уверење о здравственој способности; држављанство Републике
Србије.

Виши дијететичар - нутрициониста
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши дијететичар - нутрициониста; уверење о здравственој способности; држављанство Републике Србије.

Спремачица
УСЛОВИ: основна школа; уверење о здравственој способности;
држављанство Републике Србије.

Радник на пословима техничког и
инвестиционог одражавања
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, уверење о здравственој способности, држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Приликом подношења молби, лица која се пријављују на
конкурс уз молбу достављају и оверену фотокопију дипломе или
сведочанства, као и фотокопију уверења о држављанству. Сви
остали докази се прибављају накнадно. Рок за подношење молби
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛАНЕ”
Гроцка, Хајдук Вељка 31

Објављује конкурс за пријем у радни однос на одређено
време:

Васпитач

радни однос је у својству приправника и траје годину
дана од дана заснивања
3 извршиоца
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 у складу са законом; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
уверење о здравственој способности; држављанство Републике
Србије.

Медицинска сестра - васпитач

радни однос је у својству приправника и траје годину
дана од дана заснивања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (медицинска школа - смер сестра васпитач); да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; уверење о здравственој способности;
држављанство Републике Србије.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Спремачица

најдуже 6 месеци од дана заснивања радног односа
2 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа; уверење о здравственој способности;
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Приликом подношења молби, лица која се пријављују на
конкурс уз молбу достављају и оверену фотокопију дипломе или
сведочанства, као и фотокопију уверења о држављанству. Сви
остали докази се прибављају накнадно. Рок за подношење молби
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Сурдологија

се настава изводи на српском језику. Тестирање кандидата у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад наставника са ученицима организује школа код Националне службе за
запошљавање по истеку рока за пријављивање. Кандидати који су
били на тесту до шест месеци пре истека овог конкурса, обавезно
наводе то у својој пријави. Пробни рад траје три месеца. Пријаве са животном и радном биографијом и документима доставити
на наведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Информације на број телефона: 011/7247-455.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
ПК „БЕОГРАД“
Београд, Панчевачки пут 39

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 18.11.2015, за
радно место: замена помоћника директора, са 17% радног
времена, до краја школске 2015/16. године, поништава се
у целости.

на одређено време од пет година
2 извршиоца

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из специјалне едукације и рехабилитације, да кандидати испуњавају услове
предвиђене чл. 64 ст. 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 76/2005, 44/2010,99/14), као и Статутом
Факултета за избор у звање доцента. Документа која је потребно
доставити: пријава на конкурс, биографија, библиографија, оверене копије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом.
Рок за подношење пријава је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са свим
прилозима подносе се Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Високог Стевана 2.

Наставник у звању ванредног професора
или доцента за ужу научну област
Информационе технологије, наставни
предмет Полицијска информатика

ОСНОВНА ШКОЛА
“СКАДАРЛИЈА”

11000 Београд, Француска 26
тел. 011/7247-445

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са
одсуства ради неге детета, до 13.03.2016. године

Наставник енглеског језика

са 11% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са боловања, породиљског и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: услови и документа која подносе кандидати за наставнике уз пријаву у складу са 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 68/15), школска спрема одговарајуће образовање: у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013),
копија дипломе и додатка дипломи (за завршене мастер студије),
уверење о дипломирању (ако није издата диплома), копија уверења о положеном испиту за лиценцу (раније стручном испиту),
ако је кандидат положио испит; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима - тестирање кандидата, општа
здравствена способност - лекарско уверење подноси само изабрани кадидат; да лице није осуђивано по чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања - доказ прибавља
школа за изабраног кандидата; држављанство Републике Србије фотокопију уверења о држављанству и извода из матичне књиге
рођених подносе сви кандидати; да лице зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - доказ је диплома или уверење о
стеченом високом образовању на високошколској установи у којој
Бесплатна публикација о запошљавању

11080 Земун, Цара Душана 196

на период до 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - електротехнички факултет,
факултет природно-математичких наука или факултет организационих наука, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће
научне области и способност за наставни рад.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Безбедност саобраћаја, наставни
предмет Безбедност саобраћаја
на период до 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - саобраћајни факултет, криминалистичко-полицијска академија, полицијска академија или
правни факултет, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.

Наставник у звању предавача за ужу
научну област Безбедносне науке, наставни
предмет Национална безбедност
на период до 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - криминалистичко-полицијска
академија, полицијска академија, правни факултет, факултет
политичких наука или факултет безбедности, стечен академски
назив магистра или стручни назив специјалисте из одговарајуће
научне области и способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,
45/15, 68/15) и Статута Криминалистичко-полицијске академије.
Кандидат уз пријаву прилаже: биографију; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; уверење
да против њега није покренут кривични поступак, нити истрага (не
старије од 6 месеци); диплому, односно уверење о високој стручној
спреми; диплому или уверење о стеченом одговарајућем стручном,
академском односно научном називу; списак научних и стручних
радова, као и по један примерак тих радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима о стеченом образовању достављају
се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве без потребних
доказа неће се разматрати.
25.11.2015. | Број 649 |
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ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ БИЗНИСА

ОШ “МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 30
тел. 011/2600-266

11030 Београд, Милосава Влајића 1
тел. 011/2541-977

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Менаџмент и маркетинг

Дефектолог (наставник) - приправник

2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме.

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Економија и финансије
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука.

Асистент за ужу научну област Менаџмент
и маркетинг
Асистент за ужу научну област Економија и
финансије

на одређено време до повратка радника са
породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање; 2. да има
држављанство Републике Србија; 3. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; 5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о испуњености услова из тачака 1, 2
и 5 подносе се уз пријаву на конкурс. Рок за пријаву на конкурс је
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Високе школе и Правилником о начину и поступку
избора у звања и заснивања радног односа наставника и сарадника, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, списак радова, диплому о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, потврду надлежног органа да кандидат
није под истрагом (оригинале или оверене преписе, не старије од
6 месеци).

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Асистент за ужу научну област
Фармакологија

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

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област Екологија,
биогеографија и заштита животне средине

УСЛОВИ: завршен фармацеутски или медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8,00 (осам), студент докторских
студија или магистар наука из научне области за коју се бира и
коме је прихваћена тема докторске дисертације, смисао за наставни рад.

на Катедри за екологију и географију биљака,
у Институту за ботанику и Ботаничкој башти
“Јевремовац”, на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област Алгологија
и микологија

на Катедри за алгологију, микологију и
лихенологију, у Институту за ботанику и Ботаничкој
башти “Јевремовац”, на одређено време од 3 године

11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

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

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.

УСЛОВИ: студент докторских студија, општи успех најмање 8 или
академски назив магистра наука са прихваћеном темом докторске
дисертације, смисао за наставни рад, непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању и остали услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе
и списком и сепаратима научних и стручних радова доставити
Архиви Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НОВИ БЕОГРАД“

рад на пословима буџетског рачуноводства, пробни рад 3 месеца.
Избор се врши према Закону о раду и систематизацији радних места Факултета драмских уметности.

Наставник механике

БОР
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

11070 Нови Београд, Омладинских бригада 25
тел. 011/2163-532

са 30% радног времена, на одређено време ради
замене наставника распоређеног на послове
помоћника директора
УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да кандидат зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву приложити:
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и фотокопију уверења о држављанству.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Краља Петра 4

Наставник у звање ванредног професора
за ужу уметничку област Графички дизајн,
предмети Плакат 1 и Плакат 2
на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају
услове прописане Законом о високом образовању, услове прописане актом Националног савета за високо образовање и општим
актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду. Учесник конкурса подноси: у три
примерка - пријаву на конкурс, радну биографију на прописаном
обрасцу 2 као и у електронској форми на CD-у (комплетан образац
2), потписани списак приложене документације и поднетих радова; у једном примерку - оверену фотокопију или оверен препис
дипломе и уверење надлежног органа да правоснажном пресудом
није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи (члан
62 став 4 Закона о високом образовању); радове из области уметности односно науке за коју конкурише у складу са „репрезентативним референцама“. Образац 2 и извод из општег акта „репрезентативне референце“ могу се преузети у Правној служби или са
сајта Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радове на основу којих се може сагледати да ли и како влада материјом уже области за коју конкурише.
Под радовима се подразумева од 5 до 10 оригиналних радова или
фотографија радова који се не могу поднети у оригиналу, документација, пројекти и фотографије радова реализованих на одређеном месту или за одређене потребе. Поднети радови морају бити
обележени именом кандидата/аутора. За ужу уметничку област
Графички дизајн до 10 радова, од тога 5 реализованих пројеката. Под оригиналним радовима подразумевају се и пројекти у свим
областима који нису реализовани. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Документација и радови
подносе се Правној служби Факултета примењених уметности у
Београду, Краља Петра 4, од 10 до 13 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. За додатне информације
тел. 011/328-1251.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
11070 Нови Београд, Булевар уметности 20
тел. 011/214-04-19

Руководилац Службе за финансијске
послове
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски факултет, радно
искуство 5 година, познавање рада на рачунару, оспособљеност за
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Универзитетски сарадник за ужу научну
област Економија

на одређено време, изборни период у трајању од 3
године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и
заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста мастер са завршеним економским факултетом и уписане
докторске студије. Остали услови утврђени су одредбом члана 72
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр 44/2010) и члана 109 Статута Техничког факултета у Бор. Уз пријаву на конкурс
неопходно је доставити доказе о испуњености услова конкурса
(биографија, списак радова, копије научних и стручних радова,
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа о
непостојању сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању - казнена евиденција МУП-а, документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци). Непотпуне и неблаговремено пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњавању услова достављају се на адресу: Технички
факултет у Бору, Војске Југославије 12, 19210 Бор. Рок за пријаву
по конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

19320 Кладово, 22. септембра 13
тел. 019/808-951

1) Наставник француског језика

са 88,89% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

2) Наставник биологије

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

3) Наставник биологије

са 10% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

4) Наставник информатике и рачунарства
са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

5) Наставник енглеског језика у 1. циклусу
основног образовања и васпитања
са 80% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна спрема према чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и према
члану 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012 и 15/2013), важи за радна места под
тач. 1, 2, 3 и 5 и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС” бр.
11/2012 и 15/2013), важи за радно место под тач. 4; образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
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високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова или положен испит у току
студија из педагогије и психологије или положен стручни испит,
односно, испит за лиценцу; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да кандидат зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: диплому, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству (све у оригиналу или овереној
фотокопији); 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 или доказ да има положене испите у току
студија из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ о познавању српског
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику). Пријаве са доказима о испуњавању услова могу се
поднети лично или поштом на адресу школе, са назнаком: “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”

Горњи Милановац, Хероја Дражевића 2
тел. 032/720-465
e-mail: prvaosnovna@open.telekom.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да има одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе, педагога или психолога, односно да испуњава услове прописане чланом 59, чланом 8
став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15); да има лиценцу, односно уверење о положеном стручном испиту за обављање
послова наставника, педагога или психолога; да има најмање пет
година радног стажа у области образовања и васпитања; да има
положен стручни испит за директора установе; држављанство
Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15); да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад у школи. Кандидат је дужан да
уз пријаву на конкурс достави следећу документацију: биографске
податке и радну биографију, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању,
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном
стажу (најмање пет година радног стажа у области образовања и
васпитања), уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу), доказ о
знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља кандидат
који одлуком школског одбора буде изабран, а ради достављања
комплетне документације Министарству просвете на сагласност.
Уверење да кандидат није осуђиван у складу са одредбом чл. 120
ст. 1 тачка 3 Закона, прибавља школа по службеној дужности. С
обзиром да Министарство просвете није организовало полагање
испита за директора школе, пријава која не садржи наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити
у обавези да у законском року положи испит за директора школе. Поред горенаведене документације, пожељно је да кандидат
достави документацију о својим стручним, наставно-педагошким
и организационим способностима, као и оквирни програм рада за
мандатни период (необавезно). Рок за пријављивање је 8 дана од
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дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се на адресу школе, поштом,
са назнаком: „Конкурс за директора” или лично у просторијама
школе, од 09,00 до 14,00 часова. За све информације обратити се
на број телефона: 032/720-465.

ЈАГОДИНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/561-697

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 40% радног времена

Наставник француског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 50% радног времена
УСЛОВИ: За наведена радна места кандидат треба да испуњава
следеће услове: одговарајуће високо образовање у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да
има држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима (директор ће пре
одлучивања о избору извршити ужи избор кандидата које упућује
на претходну процену способности за рад са ученицима), а лекарско уверење се подноси 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 (овај доказ прибавља школа); да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: диплому о стручном образовању (оригинал или оверену фотокопију), уверење о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених - венчаних (оригинал или оверену фотокопију).

ОШ “СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”

35223 Велики Поповић, Деспотовац

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог

Наставник музичке културе

са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог

Наставник ликовне културе

са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог

Административни радник/спремачица

административни радник са 50% радног времена
и спремачица са 50% радног врмена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: За радна места 1, 2 и 3 кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање, сагласно одредбама члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи. За радно место под 4 кандидат треба да поседује IV степен
стручне спреме средње економске или право-биротехничке школе. Поред услова у погледу одговарајућег образовања, сви кандидати треба да испуњавају следеће услове: психичка, физичка
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и здравствена способност за рад са децом и ученицима, да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, да имају држављанство Републике Србије, да знају
језик на коме се остварују образовно-васпитни рад, оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању. Пријаве са
потребном документацијом слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ “БОШКО ЂУРИЧИЋ”

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 15
тел. 035/245-503

Професор српског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, са 78% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће образовање
сходно одредбама чл. 8 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи, образовање стечено на студијама другог степена, у складу са законом о високом образовању
почев од 10.09.2015. године или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао висосоко образовање до 10.09.2005. године - VII степен стручне спреме у наведеном занимању; да има одговарајуће образовање; 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 (уверење прибавља установа); држављанство Републике Србије (не старије од 6 месеци); да 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 током рада. Докази о испуњености услова из става 1 и тачке 4
овог члана подносе се уз пријаву на конкурс.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да приложе: доказ о држављанству Републике Србије (не старији од 6 месеци, уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (уверење или
потврду), издат 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 којем 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 8
дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити лично или
путем поште на адресу школе: Основна школа „Бошко Ђуричић”,
Милана Мијалковића 15, 35000 Јагодина. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона:
035/245-503.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”

35230 Ћуприја, Карађорђева 46

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене запослене која је
на боловању дужем од 60 дана, за рад у матичној
школи

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене запослене упућене
на рад у иностранство, за рад у матичној школи
Бесплатна публикација о запошљавању

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене запосленог упућеног
на неплаћено одсуство, за рад у продуженом боравку

Професор разредне наставе

на одређено време, за рад у подручном одељењу
у Кованици, до попуне радног места у складу са
законом

Професор историје

са 80% радног времена, на одређено време ради
замене запосленог за време првог изборног периода
(остатак времена до истека мандата)

Професор историје

са 45% радног времена, на одређено време ради
замене запосленог за време вршења функције
вршиоца дужности
УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања
и васпитања и у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“ број 15/2013), да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са 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. За наведена радна места кандидат уз пријаву са краћом биографијом треба да достави:
оверену фотокопију дипломе, копију додатка дипломи из ког се
види да је кандидат положио испите из педагогије, психологије
и методике или оверену копију потврде факултета да је положио
ове испите, или фотокопију индекса из ког се види да је положио
испите из педагогије, психологије и методике, извод из матичне
књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, уверење о
држављанству Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија. Кандидати женског пола који у дипломи имају једно презиме, а у пријави на конкурс друго, треба да доставе и извод из
књиге венчаних (оверена фотокопија). Лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима,
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела из чл. 120
став 1 тачка 3 прибавља школа. У поступку одлучивања о избору
наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну психолошку процену способности за рад са ученицима,
коју врши Национална служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, по распореду који утврђује школа
у сарадњи са службом запошљавања, о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве са доказима доставити на
адресу: ОШ “Ђура Јакшић”, Ћуприја, Карађорђева 46. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 034/500-126

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

УСЛОВИ: студент докторских студија који је и основне и мастер
академске студије завршио са укупном просечном оценом најмање
8 и који показује смисао и способност за наставни и научни рад и
непостојање сметњи из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању
РС. У звање асистента може бити изабран и магистар наука коме
је прихваћена тема докторске дисертације (за студенте по старом
закону). У поновни избор у звање асистента може бити изабран
кандидат који је стекао научни назив доктора наука. Општи и
посебни услови предвиђени су чл. 72 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
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89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Статутом Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр.
01-1336 од 30.04.2015. године) и Правилником о избору сарадника
на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014. године) - (www.
filum.kg.ac.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање вишег лектора за ужу
научну област Немачки језик
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима еквивалентне четворогодишње студије према раније важећем закону) са
просечном оценом најмање 8 и на основним и на мастер академским студијама, најмање 5 година радног искуства у звању лектора
и позитивно оцењен педагошки рад у претходном изборном периоду и непостојање сметњи из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању РС. Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13, 99/2014, 45/15 и 68/15), Законом о раду (“Сл. гласник
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014), Статутом Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године) и Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014.
године) - (www.filum.kg.ac.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање лектора за ужу научну
област Француски језик
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима еквивалентне четворогодишње студије према раније важећем закону)
са просечном оценом најмање 8 и на основним и на мастер академским студијама и способност за наставни рад и непостојање
сметњи из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању РС. Општи и
посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,
45/15 и 68/15), Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14), Статутом Филолошко-уметничког факултета
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.
4. 2015. године и Правилником о избору сарадника на Одсеку за
филологију (бр. 01-736 од 3. 3. 2014. године) - (www.filum.kg.ac.rs)
и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној
форми), оверене копије диплома свих нивоа студија, оверена
копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у високошколској
установи), уверење о уписаним докторским студијама или одлука
о прихваћеној теми докторске дисертације (за кандидате који се
бирају у звање асистента), потврда о радном односу у звању лектора у трајању од најмање 5 година (за кандидате који се бирају
у звање вишег лектора). Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве,
као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање ванредног професора за
ужу уметничку област Музика у медијима
са 70% радног времена, на одређено време од 5
година

УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области за коју се
бира или високо образовање првог степена и уметничка дела
која представљају самосталан допринос уметности, непостојање
сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни услови предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08,
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14 45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-01/95 од 30.03.2015.
године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015
године) - (www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (пречишћен текст,
бр. I -01-13 од 10.01.2014. године) и другим актима Факултета и
Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање ванредног професора за
ужу уметничку област Клавир (Клавирска
музика)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области за коју се
бира или високо образовање првог степена и уметничка дела
која представљају самосталан допринос уметности, непостојање
сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни услови предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08,
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14 45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-01/95 од 30.03.2015.
године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015
године) - (www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (пречишћен текст,
бр. I-01-13 од 10.01.2014. године) и другим актима Факултета и
Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну област Историја и теорија
медија
са 30% радног времена, на одређено време од 5
година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из уже научне
области за коју се бира, непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни услови предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14,
45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. I-01/95 од 30.03.2015. године - www.kg.ac.rs), Статутом
Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године - www.filum.
kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (пречишћен текст, бр. I-01-13 од
10.01.2014. године) и другим актима Факултета и Универзитета у
Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Немачка књижевност и култура

на одређено време од пет година или на неодређено
време
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из уже научне
области за коју се бира, непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни услови предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14,
45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. I-01/95 од 30.03.2015. године - www.kg.ac.rs), Статутом
Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године - www.filum.
kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (пречишћен текст, бр. I-01-13 од
10.01.2014. године) и другим актима Факултета и Универзитета у
Крагујевцу.

адресу: Основна школа “Сретен Младеновић” - секретаријату школе, са назнаком: “За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Шпански језик и лингвистика

Наставник у звању ванредног професора за
ужу научну област Фармацеутска хемија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из уже научне
области за коју се бира, непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни услови предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14,
45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. I-01/95 од 30.03.2015. године - www.kg.ac.rs), Статутом
Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године - www.filum.
kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (пречишћен текст, бр. I-01-13 од
10.01.2014. године) и другим актима Факултета и Универзитета у
Крагујевцу.

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

на одређено време од пет година

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној
форми), оверене копије диплома свих нивоа студија, оверена
копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), мишљење студената формирано на основу анкете
(за кандидате који имају педагошко искуство у звању доцента у
високошколској установи), за кандидате који се први пут бирају
у звање доцента предвиђено је приступно предавање. Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци.
Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби за
опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке
гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет,
Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ”
34321 Десимировац
тел. 034/561-539

Професор српског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, за рад у издвојеном одељењу
у Реснику, са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидати
морају да испуњавају и остале законске услове предвиђене чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 52/11), односно: да имају одговарајуће образовање;
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом ученицима; да имају држављанство републике Србије; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да су држављани Републике Србије. Уверење о општој
здравственој способности се прилаже по пријему у радни однос.
Пријаве са доказима о испуњавању наведених услова слати на
Бесплатна публикација о запошљавању

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

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

Наставник у звању ванредног професора за
ужу научну област Фармацеутска анализа
на одређено време 5 година

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

на одређено време 5 година

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

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

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

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

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или
магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим 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),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских
наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама (само за сараднике у настави, асистенте и истраживаче сараднике), фотокопију
оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по
један примерак тих публикација. Сву конкурсну документацију, као
доказе о испуњености услова конкурса, доставити и у електронској
форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 6
тел. 034/6841-402

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима, поседовање држављанства Републике Србије,
25.11.2015. | Број 649 |
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да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 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. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве доставити на адресу: Основна школа
“Свети Сава”, Краља Милана Обреновића 6, Баточина или предати
лично у школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу се могу добити на број
телефона: 034/6841-402.

ОСНОВНА ШКОЛА ,,РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 13
тел. 034/301-975

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо образовање предвиђено чланом
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за
наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
у складу са прописом који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад за наставника, педагога или психолога, завршену обуку и положен испит
за директора школе (изабрани директор ће бити у обавези да у
законском року положи испит за директора након што министар
просвете, науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт о
полагању испита за директора школе); да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, која се доказује
лекарским уверењем (доказ не старији од 6 месеци, доставља се
пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа); да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави следећу документацију: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену копију дозволе за рад (уверење о
положеном стручном испиту, односно лиценцу за рад); оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; потврду о
радном искуству у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; радну биографију са кратким
прегледом кретања у служби; предлог програма рада директора
школе; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима - пре закључења уговора о раду; уверење да кандидат није осуђиван у складу са одредбом члана 120
став1 тачка 3 закона - прибавља школа. Наведена документација,
оригинали или копије (које морају бити оверене), не може бити
старија од 6 месеци. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне или неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Ближе информације можете добити на телефон секретара школе: 034/301-975. Пријаве се подносе
у затвореним ковертама, са назнаком: „Конкурс за директора школе“, поштом на горенаведену адресу.
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К РА Љ Е В О
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих
услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05,
61/05 и 54/09) треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл.
120 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09,
52/11, 55/13), услове из чл. 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС“ бр. 11/12, 15/13), и то: да има одговарајуће образовање, да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс приложити
одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност услова
предвиђених Законом, Правилником и овим конкурсом: диплому о
стеченом одговарајућем образовању, потврду или уверење високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод
из матичне књиге рођених, доказ да кандидат зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад - српски језик (у обавези су да
доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика). Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и
ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Документација се доставља у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном
документацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе или донети лично у просторије школе, радним даном од 09,00
до 12,00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА “СУТЈЕСКА”
36350 Рашка, 27. новембра бб
тел. 036/736-591

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе, педагога и психолога, на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу
са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да је кандидат држављанин Републике
Србије; да поседује дозволу за рад (лиценцу); да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - уверење прибавља установа; да зна језик
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на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат
подноси: биографске податке, односно радну биографију, оригинал или оверену копију дипломе, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потвду
о раду у области образовања, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија), извод из матичне
књиге рођених, предлог програма рада директора школе. Лекарско уверење се подноси пре закључивања уговора о раду. Рок за
пријављивање кандидата је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ОШ „БРАЋА ВИЛОТИЈЕВИЋ“

36000 Краљево, Ратарско имање бб
тел. 036/359-630

Психолог

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања и боловања ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих
услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09 и 32/13), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 120 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 8 став 2 и 4 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и услове из Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи,
и то: да има одговарајуће образовање; да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
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 Република Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз
пријаву на конкурс приложити одговарајућу документацију којом
се доказује испуњеност услова предвиђених законом, правилником и овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању, потврду или уверење високошколске установе о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених, доказ
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад - српски језик (у обавези су да доставе само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није
осуђиван прибавља школа. Документација се доставља у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће
се разматрати. Пријаве слати на адресу школе или донети лично у
просторије школе, радним даном од 09 до 12 часова.

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36000 Краљево, Цара Душана 2
тел. 036/314-296

Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број
11/2012 и 15/2013). Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
поднесу следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању и доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова прексе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова (доказ представља потврда са факултета да је положен испит из психологије и
педагогије или доказ да је положен стручни испит, односно испит
за лиценцу), уверење о држављанству РС (оригинал или оверену
фотокопију, не старију од 6 месеци), уверење да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не
старија од 6 месеци), лекарско уверење којим кандидат доказује
да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима (не старије од 6 месеци, доказ доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду). Пријаве на конкурс са
потребном документацијом о испуњености услова доставити лично
или на адресу: ОШ “Светозар Марковић”, Цара Душана 2, 36000
Краљево, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Одлука о избору кандидата биће донета у законском року.

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

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

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

Наставник ликовне културе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/2011 и 55/2013) и
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КРУШЕВАЦ
ОШ “СВЕТИ САВА”

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

Спремачица

на одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: завршена основна школа, да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да је
држављанин Републике Србије. Уз пријаву кандидати су дужни
да доставе: доказ о завршеној основној школи - оверену копију
сведочанства о завршеној основној школи или уверења о завршеном основном образовању и васпитању, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“
37240 Трстеник, Вука Караџића 11
тел. 037/713-665

Наставник физике

на одређено време до повратка запосленог са
дужности в.д. директора школе, а најдуже до
29.02.2016. године.
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
72/09...68/15) за наставника физике, у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“ бр. 15/2013); одговарајућа психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09...68/15); да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из става 2 тачке 1, 4 и 5, као и извод из матичне књиге рођених,
подносе се уз пријаву на конкурс. Пријаве са доказима слати на
горенаведену адресу.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ - КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24
тел. 037/439-754, 420-761

са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на којем се изводи образовно-васпитни рад;
извршена психолошка процена способности за рад с децом и ученицима, у складу са законом. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених), оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дициплина (кандидати за послове наставника и стручних сарадника, при чему се сматра да наставник и
стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
има образовање из наведених дициплина), доказ о знању језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том језику). Одлуку о
избору кандидата директор ће донети у року од осам дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“
37240 Трстеник, Вука Караџића 11
тел. 037/713-665

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
72/09...68/15) за наставника гимназије природно-математичког и
друштвено-језичког смера, за педагога и психолога; одговарајућа
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09...68/15);
да има држављанство РС; да има дозволу за рад - лиценцу; да има
обуку и положен испит за директора школе (изабрани директор
који нема положен испит за директора дужан је да га положи у
року од годину дана од дана ступања на дужност); да има најмање
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Пријаве слати на горенаведену
адресу или лично секретару школе. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за директора“. Рок за подношење пријава на конкурс за избор
директора школе је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Сарадник у настави

са 20% радног времена, за извођење вежби из уже
научне области Филолошке науке, наставни предмет
Увод у књижевност за децу
УСЛОВИ: Услови за избор у звање и пријем у радни однос предвиђени су Законом о високом образовању и Статутом школе.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуна и неблаговремена документација неће бити разматрана.

ОШ “ВАСА ПЕЛАГИЋ”
37257 Падеж
тел. 037/696-592

Наставник хемије

за 40% радног времена, на одређено време до
истека првог мандата директора школе
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања
и то из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи члан 3 тачка 11;
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
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ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању (овера не старија од 6 месеци);
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу,
стручном испиту (дозвола за рад, овера не старија од 6 месеци);
потврду о раду у области образовања (доказ о годинама рада у
школи након стеченог одговарајућег образовања); уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци); лекарско уверење да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (не старије од 6 месеци); остала документа која могу
послужити приликом доношења одлуке о избору. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

ЛЕСКОВАЦ
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
“ЂУКА ДИНИЋ”

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-880

Наставник познавања робе

са 20% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора поседовати одговарајуће образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама; 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 ком се остварује образовно-васпитни рад и друге
услове прописане законом; да испуњава услове из члана 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања у погледу
образовања из психолошких, педгошких и методичких дисциплина, стеченог на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат
који је положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу: краћу биографију са прегледом кретања у служби; извод из матичне књиге
рођених (трајни - оригинал или оверена фотокопија), оверен препис фотокопије дипломе о стручној спреми, уверење о држављанству (да није старије од шест месеци - оригинал или оверена
фотокопија), доказ из члана 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидат који је положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из ових дисциплина
(доказ: оверена фотокопија индекса или потврда, односно оверена
фотокопија лиценце). Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности кандидата који испуњавају услове, а који су се
благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс
и који уђу у ужи избор, врши Национална служба за запошљавање
у Лесковцу, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се могу
предати непосредно школи или преко поште. Све информације о
огласу можете добити путем телефона: 016/212-880.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

СРЕДЊА ШКОЛА „ГРДЕЛИЦА“
16220 Грделица, 29. новембра бб
тел. 016/3426-161

Професор економске групе предмета

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања, најдуже до 15.08.2016.
године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању;
дипломирани економиста; дипломирани економиста менаџер у
рачуноводству и ревизији; мастер економиста - претходно завршене студије у области економије. Кандидат треба да испуњава
следеће услове: одговарајуће образовање у смислу чл. 3 Правилника о врсти образовања наставника и стручних сарадника у
средњим стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 5/2015, 16/2015 и 19/2015); да је држављанин РС; доставити извод из матичне књиге рођених; 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. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за запошљавање. Потврду о
неосуђиваности кандидата прибавља школа.Уз пријаву доставити
оригинале или оверене копије докумената издатих од надлежних
органа, не старије од 6 месеци. Лекарско уверење се доставља по
коначности одлуке о избору кандидата. Пријаве слати на горенаведену адресу.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НИШ
ОШ “ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
18252 Мерошина

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са
функције директора

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
функције в.д. директора

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка радника са места
помоћника директора

Професор разредне наставе

на одређено време до истека 60 дана боловања
УСЛОВИ: испуњеност услова из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и звање према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије
са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну
школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, 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 сходно члану 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник”, бр. 72/09, 52/11). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да кандидат није под истрагом и уверење да није
осуђиван, потврду високошколске установе у складу са чл. 8 ст. 4
Закона о основама система образовања и васпитања.

Професор географије

за 15 часова недељне наставне норме, на одређено
време до повратка радника са места помоћника
директора
25.11.2015. | Број 649 |
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Наука и образовање

УСЛОВИ: испуњеност услова из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и звање према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи: професор географије, дипломирани географ, професор географије и историје,
дипломирани географ - просторни планер. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење да кандидат није под истрагом
и уверење да није осуђиван.

Професор музичког васпитања

за 13 часова недељне наставне норме, на одређено
време до повратка запосленог са функције
помоћника директора
УСЛОВИ: испуњеност услова из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и звање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: академски
музичар, дипломирани музичар - музички педагог, дипломирани
музички педагог, дипломирани музичар - композитор, дипломирани композитор, дипломирани музичар - диригент, дипломирани
музичар - музиколог, дипломирани музиколог, наставник музичке
културе, дипломирани диригент, дипломирани музичар - акордеониста, дипломирани музичар - гитариста, дипломирани музичар
- соло певач, дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани музичар оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, дипломирани музичар
- перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани музичар - виолиста, дипломирани музичар - виолончелиста,
дипломирани музичар - контрабасиста, дипломирани музичар флаутиста, дипломирани музичар-обоиста, дипломирани музичар
- кларинетиста, дипломирани музичар - фаготиста, дипломирани
музичар - хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани
музичар - тромбониста, дипломирани музичар - тубиста, професор црквене музике и појања, дипломирани музичар - саксофониста. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да
кандидат није под истрагом и уверење да није осуђиван.

ОШ „АЦА СИНАДИНОВИЋ“
18212 Тешица, Лоћика
тел. 018/610-400

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2016. године
УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме; положена обука за
педагошке асистенте; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (уверење доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије; знање
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз
пријаву треба да достави: оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању, сертификат министарства просвете о положеној обуци за педагошке асистенте, уверење о држављанству РС,
извод из матичне књиге рођених, доказ о познавању језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад. Уверења не смеју да буду
старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

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

Наставник у звању редовног професора
за ужу научну област Органска хемија и
биохемија
на Департману за хемију

УСЛОВИ: доктор хемијских 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.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “12. ФЕБРУАР”
18000 Ниш, Београдска 22

Наставник енглеског језика

са 33,33% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески
језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика); мастер професор енглеског језика (студијски програм или
главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

Наставник српског језика и књижевности

са 72,22% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
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
српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; професор југословенске књижевности и српског језика; професор српског језика и српске књижевности; професор српскохрватског језика са јужнословенским
језицима; професор југословенске књижевности; мастер професор
језика и књижевности (студијски програми: Српски језик, Српски
језик и књижевност, Српска књижевност, Српска књижевност и
језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска филологија, Српски језик и лингвистика, Филологија, модули:
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност), мастер
филолог (студијски програми: Српски језик, Српски језик и књижевност, Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска филологија,
Српски језик и лингвистика, Филологија, модули: Српски језик и
Српски језик и компаративна књижевност), мастер професор књижевности и језика (србиста), мастер професор књижевности и
језика - компаратиста. Лице из тачке 1) овог члана које је стекло
академско звање мастер мора имати претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик
са компаратистиком, Српска филологија: српски језик и књижевност, Србистика.

Наставник историје

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор историје; дипломирани историчар; професор
историје - географије; дипломирани историчар - мастер; мастер
историчар. Лице које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије историје.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

ОСТАЛО: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 9/13 и 6/14); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
или оверена фотокопија лекарског уверења доставља се приликом
закључења уговора о раду и не сме бити старија од 6 месеци);
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије (доказ доставити уз пријаву на конкурс);
извод из матичне књиге рођених (доказ доставити уз пријаву на
конкурс); знање језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “ИВАН ВУШОВИЋ”

37215 Ражањ, Новоражањска 42
тел. 037/841-112

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени 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.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозвола за рад за наставника, педагога или психолога; обука и положен испит за директора
установе; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима (доказ доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
школа, пре доношења одлуке о избору); држављанство Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: 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
о радном стажу у образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверен препис, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверен препис, не старије од 6
месеци); радну биографију, оквирни план рада за време мандата;
доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику).
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. Пријаве са свим доказима о испуњености услова конкурса доставити лично или поштом на горенавдену адресу, са назнаком: “За конкурс за директора школе”. Рок за
пријаву: 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
Осаоница
36314 Штитаре, Нови Пазар
тел. 020/351-393

Наставник географије

на одређено време до повратка радника са
боловања, са 70% норме часова
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 52/09, 52/11 и 55/13), стечено на студијама другог
Бесплатна публикација о запошљавању

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.
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (чл. 8 став 4 Закона), држављанство РС (уверење о
држављанству - оригинал или оверена копија), психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом), 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. Уз захтев доставити: оверен препис дипломе о завршеном образовању, исправу коју
издаје високошколска установа, а којом се доказује да су кандидати стекли образовање из психолошких и педагошких дисциплина
или доказ из високошколске установе да су у току студија положили испите из педагогије и психологије, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
уверење да кандидат није кривично осуђиван и да се против кандидата не води кривични поступак, лекарско уверење о здравственој способности за рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 020/351-393. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб
тел. 020/338-420

Нставник у звање редовног професора Савремени босански језик
Наставник у звање редовног професора Кривично право
Асистент, менаџмент и бизнис
на период од три године

Сарадник у настави - Историја језика
на период од једне године

Сарадник у настави - Савремени српски
језик
на период од једне године

Сарадник у настави - Савремени босански
језик
на период од једне године

Сарадник у настави - Бошњачка
књижевност
на период од једне године

Сарадник у настави - Енглески језик и
лингвистика
на период од једне године

Сарадник у настави - Енглеска и америчка
књижевност
на период од једне године

Сарадник у настави - Немачки језик и
лингвистика
на период од једне године

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

НОВИ СА Д
РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА “СМАРТ”
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5
тел. 021/4728-200
e-mail: gimnazija@smart.edu.rs

Наставник предмета Напредне технике
програмирања и Модели и базе података
са 41% радног времена

Наставник немачког језика
са 56% радног времена

Наставник предмета Примена рачунара и
Оперативни системи и рачунарске мреже
са 55% радног времена

Наставник биологије
са 30% радног времена

21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-472
e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

Наставник грађевинске групе предмета
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер.

Наставник геодетске групе предмета
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геодезије.

Наставник електротехничке групе
предмета
са 10% радног времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетика; дипломирани инжењер електротехнике, смер електроника ;
дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарство.

Наставник машинске групе предмета
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер.

Наставник пољопривредне групе предмета
са 10% радног времена
3 извршиоца

Наставник енглеског језика
са 56% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, смер прехрамбено
инжењерство; дипломирани инжењер технологије, смер микробиолошки процеси; дипломирани инжењер технологије, смер конзервна храна.

Наставник физике

Наставник пољопривредне групе предмета

са 75% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће законом прописане услове за заснивање радног односа: да имају одговарајуће
образовање, стручну спрему предвиђену Правилником о врсти
образовања наставника и стручних сарадника у Рачунарској гимназији у Београду (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр 26/04
и 2/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/13); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потребно
додатно искуство: ECDL сертификат, познавање рада на Smart
board табли, искуство у објективно-оријентисаном програмирању у
С# за информатичку групу предмета, добро познавање енглеског
језика. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”, искључиво путем електронске поште, на адресу: gimnazija@smart.edu.rs, са назнаком:
“За конкурс”. Уз пријаву на конкурс кандидати обавезно треба да
пошаљу: биографију, уверење о држављанству (скенирано оригинал) диплому о стеченом образовању (скенирано оригинал), ECDL
сертификат (скениран оригинал). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. На разговор ће бити позвани
само кандидати који уђу у ужи избор. Посебно лекарско уверење
да имају здравствену способност и уверење о психичкој и физичкој
способности за рад са ученицима, издато у последњих шест месеци, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду,
као и уверење о некажњавању.
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са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор ветеринарске медицине.

Наставник саобраћајне групе предмета
са 10% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер саобраћаја - смер друмски саобраћај; дипломирани инжењер саобраћаја - смер железнички саобраћај.

Наставник угоститељске групе предмета
са 10% радног времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: високи струковни менаџер угоститељства - смер куварство; високи струковни менаџер угоститељства - смер посластичарство; високи струковни менаџер угоститељства - смер услуживање.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и опште услове из чл. 120
став 1, тачке 1-4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013). Кандидат мора да има 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; високо образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да
има врсту образовања прописану Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и
9/2013). Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; копију личне карте/или очитану личну карту. Документацију доставити у оригиналу или у овереној копији.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима као доказ подноси се пре закључења
уговора о раду и не може бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима вршиће надлежна
служба за запошљавање, на захтев установе, након прављења
ужег избора кандидата. Уверење надлежног органа унутрашњих
послова о испуњености услова за пријем у радни однос из чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - службено прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу школе или
непосредно предати радним даном, од 09.00 до 15.30 часова, у
управи школе.

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“

21131 Петроварадин, Прерадовићева 6

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Учесник конкурса треба да испуњава услове из члана
8 став 2 и став 4, услове из члана 120 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС, број: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15), услове из члана 2 став 1 тачка 9 подтачка 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, број: 11/2012), као и
услове из Правилника о организацији и систематизацији послова
и радних задатака ОШ ”Јован Дучић“ Петроварадин, односно учесник конкурса треба да има: 1. одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, број: 72/09, 52/11, 55/13 - аутентично
тумачење и 68/15), које је стекао: а) 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; б) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2. одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 4

Закона о основама система образовања и васпитања, односно да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Програм за стицање образовања из претходног става реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма,
или као програм образовања током читавог живота, у складу са
прописима којима се уређује високо образовање. Наставник који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања; 3. да испуњава услове из члана 2
став 1 тачка 9 подтачка 3 Правилника о степену врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, број: 11/2012): 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); 4. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 5. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; 6. да је држављанин
Републике Србије; 7. да зна српски језик (на којем се остварује
образовно-васпитни рад).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс учесници треба да доставе: 1. оригинал, или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженом
степену и врсти стручне спреме; 2. оригинал или оверену фотокопију доказа (потврда или уверење) високошколске установе којим
кандидат доказује 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; уколико је кандидат положио испите из педагогије и психологије - доставља оверену фотокопију индекса или
оверену фотокопију потврде факултета о положеним испитима
из наведених предмета; уколико кандидат има положен стручни
испит или испит за лиценцу - доставља оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односну испиту за лиценцу;
3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; 4. оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде
којом се доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; 5. доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. С обзиром да
школа прибавља доказ о неосуђиваности кандидата, а за шта су
потребни одређени лични подаци, треба доставити и фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава са
потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од
дана објављивања конкурса у листу “Послови”. Сви докази морају
бити у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране.
Пријаве на конкурс доставити на адресу: ОШ „Јован Дучић“, Прерадовићева 6, 21131 Петроварадин, са назнаком: „За конкурс“. Сва
обавештења могу се добити од секретара школе, лично или путем
телефона: 021/6433-201.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“КОЗМА И ДАМЈАН”
21460 Врбас, Његошева 2

Професор енглеског језика
са 70% радног времена

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

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду, као и посебне услове предвиђене Законом
о основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама, односно да имају одговарајуће
образовање, психичку физичку и здравствену способност за рад са
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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, држављанство РС. Уз пријаву
на конкурс кандидати достављају (у оригиналу или оверене фотокопије): диплому, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС. Уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима се доставља пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву на
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе
информације о конкурсу на број телефона: 021/700-988. Пријаве
са потребном документацијом слати на адресу школе: СМШ “Козма
и Дамјан”, Његошева 2, 21460 Врбас.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
21460 Врбас, Палих бораца 34
тел/факс: 021/707-170
e-mail:osppnjegos@mts.rs

Стручни сарадник - школски педагог
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Послове стручног сарадника могу да обављају: школски
педагог: професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер
или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педагог - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани - мастер треба да поседују најмање 300 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона.

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, у одељењу продуженог боравка, за
ученике од I до IV разреда
УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у
разредној настави може да изводи: професор разредне наставе,
наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом,
професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу,
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер; професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће услове предвиђене чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): у установи
образовно-васпитни рад обављају: наставник, васпитач и стручни сарадник. 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
или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године - предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и
55/13). У радни однос у установи може да буде примљено лице,
под условима прописаним законом и ако: има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; није осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; има држављанство Републике
Србије; зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад и
услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију
дипломе о завршеном образовању, као доказ о одговарајућој врсти
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и степену стручне спреме; уверење да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; уверење
о држављанству Републике Србије; оверен препис/фотокопију
дипломе о завршеном образовању. Докази о испуњавању услова
конкурса који немају трајни карактер не могу бити старији од 6
месеци. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци)
подноси се пре закључења уговора о раду, а уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (не старије од 6 месеци), прибавља установа. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву на конкурс са доказима доставити на горенаведену
адресу школе, са назнаком: “За конкурс”. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона:
021/707-170.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”

21460 Врбас, Светозара Марковића 55

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
дуже од 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава законом прописане услове
за заснивање радног односа: 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. 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 („Службени
гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 68/2015) и члану 2
став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013). Уз пријаву на конкурс кандидат
је дужан да достави: краћу биографију, извод из матичне књиге
рођених, извод из књиге држављана (не старији од шест месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању.
Уверење о некажњавању прибавља установа, а лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Претходну
проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања, по упуту директора школе, у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава
на конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве се не разматрају.
Пријаве се достављају у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови”, у запечаћеној коверти, са назнаком: „За конкурс”, на адресу: ОШ “Светозар Милетић”, Светозара
Марковића 55, 21460 Врбас.

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног запосленог
дуже од 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат за пријем у радни однос мора испуњавати следеће законом прописане услове за заснивање радног односа: да
је држављанин Републике Србије; образовање - да има завршену
основну школу; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан
да достави: краћу биографију, извод из матичне књиге рођених,
извод из књиге држављана (не старији од шест месеци), оверену фотокопију сведочанства. Уверење о некажњавању прибавља
установа, а лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад подноси се пре закључења уговора о раду.
Пријаве се достављају у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”, у запечаћеној коверти, са назнаком: “За конкурс”, на адресу: ОШ “Светозар Милетић”, Светозара
Марковића 55, 21460 Врбас.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Доцент за ужу област Аутоматика и
управљање системима
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електро струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. 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 суда да против кандидата није донето решење о спровођењу истраге, није подигнута
оптужница или поднет оптужни предлог за кривична дела за која
се гоњење предузима по службеној дужности, свим дипломама
стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ о нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу, за 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 од дана објављивања.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”

26227 Долово, Аксентије Максимовић 1
тел. 013/2634-207

Васпитач

за рад у припремној предшколској групи, на
одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање, и то: чл. 8 ЗОСОВ став 2 и 3 и члан 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о степену
и врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи студије, високо образовање на студијама
другог или првог степена за образовање васпитача у трајању од
најмање три године или више образовање за васпитаче. Кандидат уз пријаву 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 радног односа, овера фотокопије (до 6 месеци важи). Пријаве слати у року од 8 дана од дана објављивања, на
горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава за конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА “УРОШ ПРЕДИЋ”

26000 Панчево, Игњата Барајевца 5
тел: 013/301-120, 344-483
e-mail: direktor@gimnazijaurospredic.edu.rs
sekretar@gimnazijaurospredic.edu.rs
www.gimnazijaurospredic.edu.rs

Наставник психологије са 80% и
грађанског васпитања са 20% радног
времена

на одређено време до повратка на рад запослене
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Правилником о степену и врсти образовања
Бесплатна публикација о запошљавању

наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013): психологија, грађанско васпитање. Кандидати треба обавезно да доставе: пријаву на конкурс, диплому о стеченом високом образовању
(оверену фотокопију), доказ да имају 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. Као доказ о испуњавању
овог услова се може доставити додатак дипломи из ког се види
да је кандидат положио испите из педагогије и психологије (оверену фотокопију) или потврду факултета да је кандидат положио
испите из педагогије и психологије (оригинал или оверену фотокопију) или фотокопију индекса из ког се види да је кандидат положио испите из педагогије и психологије (оверену фотокопију) или
доказ да је кандидат положио стручни испит или испит за лиценцу
(оверену фотокопију). Остало: уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), доказ о тачној адреси на којој станује кандидат (као доказ кандидат може доставити уверење о пребивалишту, оригинал или оверену фотокопију, или други документ
издат од надлежног органа који садржи тај податак, у оригиналу
или овереној фотокопији); уколико се разликује садашње презиме или лично име кандидата у односу на оно које је уписано на
документацији која треба да се достави (дипломи и др.), кандидат
обавезно треба да достави доказ о промени личног имена или презимена, и то потврду о промени личног имена или презимена издату од матичне службе, у оригиналу или овереној фотокопији или
други документ издат од надлежног органа који садржи тај податак, у оригиналу или овереној фотокопији); доказ о знању српског
језика на коме се изводи настава (диплома о завршеном школовању на српском језику или доказ - потврда о положеном испиту
из српског језика, у оригиналу или овереној фотокопији); краћа
биографија кандидата - треба да садржи податке о пословима које
је кандидат обављао (CV). Радни однос се може засновати са кандидатом који није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела прописана чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања - доказ прибавља гимназија за кандидате који су ушли
у ужи избор. За кандидате који испуњавају услове из конкурса и
који су ушли у ужи избор, на захтев гимназије надлежна служба за
запошљавање ће извршити претходну психолошку процену способности кандидата за рад са ученицима, применом стандаризованих поступака. Пре закључења уговора о раду изабрани кандидат
је дужан да приложи доказ о здравственој способности и друга
документа у складу са Законом о раду и подзаконским актима.
Рок за подношење пријаве и тражене документације је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потпуном документацијом треба доставити на адресу: Гимназија “Урош
Предић”, Панчево, Игњата Барајевца 5. Информације на бројеве
телефона: 013/301-120 или 344-483.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”
12321 Лазница
тел. 012/649-302

Наставник историје

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

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са функције
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има високу стручну спрему VII/1 степен одговарајуће групе, да испуњава услове из члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и поднесе доказ о одговарајућој врсти и
степену стручне спреме; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); потврда да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; уверење о држављанству Републике Србије (не ста25.11.2015. | Број 649 |
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рије од шест месеци); познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1 и 4
подносе се уз пријаву на конкурс, као и извод из матичне књиге
рођених. Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси се пре
закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова из тачке
3 прибавља школа. Уз пријаву на конкурс приложити и радну биографију. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на горенаведену адресу. Ближе информације могу се добити
на број: 012/649-302.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВОЈИН ЖИКА ПОПОВИЋ”
12254 Раброво, Светог Саве 30
тел. 012/885-120

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник историје

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

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 60% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање и да испуњава услове у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, 72/09, 52/11, 55/13, 35/15
- аутентично тумачење и 68/15) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“ 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 старији од 6 месеци, осим ако је на новом обрасцу), уверење о
држављанству (оригинал, не старији од 6 месеци), лекарско уверење се доставља по извршеном избору. Уверење о неосуђиваности прибавља установа. Неблаговремене пријаве, пријаве без
доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати. Конкурс је отворен
15 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ОШ „Живојин Жика Поповић“, Светог Саве
30, 12254 Раброво. Ближе информације о конкурсу могу се добити
на број телефона: 012/885-120.

ПРИЈЕПОЉЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ ”МИЛОСАВ СТИКОВИЋ”
31300 Пријепоље, Пионирска 1

Оглас објављен 11.11.2015. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости.

ОШ ”СВЕТИ САВА”

31300 Пријепоље, Лоле Рибара 1

Професор географије

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

Професор биологије

на одређено време до повратка радника са
функције, са 10% радног времена

Професор разредне наставе

за рад у матичној школи, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене у
члану 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013
годину). У установу може бити примљено лице под условима прописним Законом и ако има: одговарајуће образовање, психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, држављанство РС; зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.

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

Наставник машинске групе предмета
на одређено време ради замене одусутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за заснивање радног
односа из члана 24 до 26 Закона о раду и члана 8 став 1 тачке 1 и
2 и 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 68/15) и Правилника о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр.
5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011,
3/2013, 6/2014, 5/2015).

Ложач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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УСЛОВИ: У радни однос за обављање послова ложача могу се
пријавити кандидати који имају трећи степен стручне спреме и
стручно су оспособљени за руковаоце парних котлова. Кандидати
су дужни да уз пријаву на конкурс доставе оверене копије диплома, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци и извод из
матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана.

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ “БОШКО БУХА”

31300 Пријепоље, Ивање
тел. 033/771-751

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Директор може да буде лице које испуњава услове из
члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, тј. наставник, педагог и психолог који је стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидат
треба да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
установе и најмање пет година рада у школи 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; држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Документација која се подноси: оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверена фотокопија
лиценце за рад (дозволе за рад, оверене фотокопије не могу бити
старије од 6 месеци), доказ о потребном радном стажу у установи образовања и васпитања, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не
води кривични поступак код надлежног суда, уверење надлежне
полицијске управе да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), уверење о
положеном испиту за директора установе, биографија са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Уверење надлежне полицијске управе да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, школа прибавља по службеној дужности. Рок за пријаву на
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Уколико од потребне
документације недостаје потврда о положеном испиту за директора установе, пријава неће бити одбачена због таквог недостатка,
већ ће бити поступано у складу са чланом 59 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања.

СМЕДЕРЕВО
ОШ ”ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11328 Водањ
тел. 026/4715-004

Наставник музичке културе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, са 30% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: има одговарајуће образовање за наставнике
основне школе, у складу са чланом 8 и чланом 120 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидати морају
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну биографију, уверење о држављанству РС - оригинал или оверену копију
(не старије од 6 месеци), диплому о стеченом образовању - ориБесплатна публикација о запошљавању

гинал или оверену копију (не старију од 6 месеци), оверену копију
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту или потврду високошколске установе да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи или доказ да су испите положили у току студија. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од осам дана од
дана добијања резултата психолошке процене способности за рад
са ученицима.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

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

Наставник музичке културе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, са 45% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: има одговарајуће образовање за наставнике
основне школе, у складу са чланом 8 и чланом 120 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидати морају
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи у складу са Европским системом преноса бодова. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну биографију, уверење о држављанству РС - оригинал или оверену копију
(не старије од 6 месеци), диплому о стеченом образовању - оригинал или оверену копију (не старију од 6 месеци), оверену копију
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту или потврду високошколске установе да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи или доказ да су испите положили у току студија. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од осам дана од
дана добијања резултата психолошке процене способности за рад
са ученицима.

ОШ ”СВЕТИТЕЉ САВА”
11432 Друговац
тел. 026/721-114

Наставник музичке културе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, са 25% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: има одговарајуће образовање за наставнике
основне школе у складу са чланом 8 и чланом 120 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидати морају
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи у складу са Европским системом преноса бодова. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну биографију, уверење о држављанству РС - оригинал или оверену копију
(не старије од 6 месеци), диплому о стеченом образовању - оригинал или оверену копију (не старију од 6 месеци), оверену копију
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту или потврду високошколске установе да имају образовање из
психолошких педагошких и методичких дисциплина стечено у току
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студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи или доказ да су испите положили у току студија.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од осам
дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима.

ОСНОВНА ШКОЛА “СТАНОЈЕ ГЛАВАШ”
11420 Смедеревска Паланка, Глибовац
тел. 026/391-129

Секретар

за 20 сати радног времена, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидати нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву приложе: краћу
биографију, адресу и број телефона; оверену фотокопију дипломе
о завршеној стручној спреми; уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији
од шест месеци); уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (доставља се пре закључења уговора о раду); уверење од надлежног органа да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља установа). Фотокопије морају бити оверене од
надлежног органа као доказ да су верне оригиналу. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотуне
пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: ОШ
„Станоје Главаш“, 11420 Глибовац, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ “ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9
тел. 026/617-390

Домар

на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос треба да испуњавају
следеће услове прописане чланом 120 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања: да поседују одговарајуће образовање - трећи, четврти или пети степен стручне спреме - електро,
машинске, столарске или водоинсталатерске струке; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике
Србије и да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Документација се не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава уз коју је приложена следећа документација: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; оверен препис или оверена фотокопија дипломе
о стеченом образовању; доказ о знању српског језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад - српски језик). Уверење о неосуђиваности кандидата прибавља школа, док се уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способност за рад са децом и ученицима подноси пре
закључења уговора о раду. Сва документа која се прилажу морају
бити у оригиналу или овереној фотокопији.

Посао се не чека,
посао се тражи
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СОМБОР
ГИМНАЗИЈА ”ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”
25000 Сомбор, Доситеја Обрадовића 2
тел. 025/420-327

Финансијско-административни радник
на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013); 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 има одговарајуће образовање - средња
економска школа, IV степен стручне спреме. Уз пријаву на конкурс
доставити: оригиналну диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење са
прилаже пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана
од објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“
22322 Нови Карловци, Главна 31
тел. 022/584-014

Наставник техничког и информатичког
образовања
са 50% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег смера, према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012 и 15/2013), 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
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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; као и услови прописани
чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл гласник РС” бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013).
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних законом и услова у
погледу одговарајуће стручне спреме, кандидат треба да има: психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе следеће доказе о
испуњености услова: доказ о стеченој стручној спреми - оригинал
или оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству Републике Србије. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља
школа. Наведена документација се може доставити у оригиналу
или у овереној фотокопији. Пријаве са документацијом послати на
адресу: ОШ „Слободан Бајић Паја”, 22322 Нови Карловци, Главна
31 или предати у секретаријату школе, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића 1
тел. 022/591-422

Наставник техничког и информатичког
образовања
са 50% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег смера према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013): 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 из 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 и услови прописани чл.
8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013).
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних законом и услова у
Бесплатна публикација о запошљавању

погледу одговарајуће стручне спреме, кандидат треба 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; држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе следеће доказе о
испуњености услова: доказ о стеченој стручној спреми - оригинал
или оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике Србије. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља
школа. Наведена документација се може доставити у оригиналу
или у овереној фотокопији. Пријаве са документацијом послати на
адресу: ОШ „Др Ђорђе Натошевић”, 22323 Нови Сланкамен, Вука
Караџића 1 или предати у секретаријату школе, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“
22410 Пећинци, Школска 8
тел. 022/436-166

Наставник ликовне културе

на одређено време до повратка запослене са
одсуства ради неге детета

Наставник енглеског језика

на одређено време до истека првог мандата
директора школе
УСЛОВИ: 1) VII степен стручне спреме стечен на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
је уређивао високо образовање почев од 10.9.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године - члан 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања (,,Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 аутентично тумачење и 68/15), у складу са Правилником о степену
и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (,,Службени гласник РС”, бр. 11/12 и 15/13); 2) да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву приложити: краћу биографију са
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, доказ
да кандидат има образовање 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 Европским системом преноса бодова; наставник који је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 121 став
10 ЗОСОВ (оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу). Остало: оверена фотокопија
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о знању српског
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад у школи, ако
одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кандидат доставља писмени доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. 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 ставом 3 истог члана Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Документа се достављају у оригиналу или у овереној копији,
са назнаком: „За конкурс”, лично или поштом, на адресу Основна
школа ,,Слободан Бајић Паја”, 22410 Пећинци, Школска 8 и иста
се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији ,,Послови”.
Сва додатна обавештења могу се добити у секретаријату школе, на
број телефона: 022/436-166.
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ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

22320 Инђија, Душана Јерковића 1
тел. 022/561-420

Наставник биологије

на одређено време због замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 14 часова наставе недељно
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених
у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09 и 32/13), кандидат треб да испуњава и посебне услове, и
то: одговарајуће образовање сходно члану 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и члану 3 став 1 тачка 10 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/13); 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. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о одговарајућем
образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе траженог
степена и врсте образоввања/уверења, ако диплома није уручена;
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оригинал или оверена фотокопија документа који издаје високошколска установа, односно уверење или други одговарајући документ
о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном
испиту за лиценцу); уколико кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); извод
из књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија). Уверење о
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду.

Наставник немачког језика

у првом циклусу основног образовања и васпитања,
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са непуним радним временом - 12
часова наставе недељно
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених
у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09 и 32/13), кандидат треба да испуњава и посебне услове, и
то: одговарајуће образовање сходно члану 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.72/09,52/11
и 55/13) и члану 2 став 2 тачке 1-19 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012 и 15/13
); 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. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о одговарајућем
образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе траженог
степена и врсте образовања, односно уверења ако диплома није
издата), док се ниво знања Б2 доказује 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; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оригинал или оверена фотокопија документа
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који издаје високошколска установа, односно уверење или други
одговарајући докуменат о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту,
односно о положеном испиту за лиценцу); уколико кандидат није
стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је
да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена
фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија). Уверење о неосуђиваности прибавља школа по
службеној дужности, а уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду.

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос, утврђених
у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09 и 32/13), кандидати треба да испуњавају и посебне услове,
и то: одговарајуће образовање сходно члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и члану 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/13 ); 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. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о одговарајућем
образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе траженог
степена и врсте образовања, односно уверења ако диплома није
издата); доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оригинал или оверена фотокопија доказа који издаје високошколска установа, односно уверење или други одговарајући докуменат о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном
испиту за лиценцу); уколико кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија). Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне,
као и пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
број: 022/561-420. Пријаву на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу: ОШ „Душан Јерковић“, Душана Јерковића 1, 22320 Инђија, са назнаком: „За конкурс“
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СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

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

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

ОШ “СОЊА МАРИНКОВИЋ”
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник италијанског језика

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, са 56% радног времена, за рад у
одељењима на српском наставном језику
УСЛОВИ: високо образовање, професор, односно дипломирани
филолог за италијански језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил италијански језик),
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил италијански језик). Кандидат треба да
има одговарајуће образовање прописано чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и
68/2015) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013); да 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 знање језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има наведено образовање. На основу члана 121 став 7 Закона
о основама система образовања и васпитања, послове наставника
и стручног сарадника, осим за ромски језик, може да обавља лице
које је стекло средње, више или високо образовање на језику на
Бесплатна публикација о запошљавању

којем се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење
о држављанству Републике Србије, доказ да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, који подносе лица из члана
8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(уверење високошколске установе) или доказ да је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију положеног стручног испита или испита за лиценцу и доказ о
испуњености услова из члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања - оверену фотокопију сведочанства
или дипломе да је средње, више или високо образовање стекао
на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад или доказ
да је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Психолошку процену
способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће
Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. 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 прибавља школа.
Пријаве на конкурс слати на адресу: Основна школа „Соња Маринковић“, Јо Лајоша 78, 24000 Суботица. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
24000 Суботица, Петефи Шандора 1

Наставник италијанског језика

са 44% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за италијански
језик и књижевност, мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански
језик и књижевност), мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност).

Наставник српског језика и књижевности
са 50% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана,
до престанка обављања функције помоћника
директора, тј. најкасније до 31.08.2016. године

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 српскохрватског језика са јужнословенским језицима, професор југословенске
књижевности и српског језика, професор југословенске књижевности са страним језиком, професор српског језика и књижевности, професор српске књижевности и језика, професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани
филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за
српски језик и књижевност, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик, Српски језик и књижевност, Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска филологија:
српски језик и лингвистика, Филологија, модули: Српски језик и
Српски језик и компаративна књижевност), мастер филолог (студијски програми: Српски језик, Српски језик и књижевност, Српска
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српска филологија: српски језик
и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и
компаративна књижевност). Лица која су стекла академско звање
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мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са компаратистиком, Српска филологија: српски језик и књижевност, Србистика.
ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме и услова предвиђених чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидати треба да испуњавају опште услове за заснивање радног односа прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да имају одговарајуће високо
образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији (,,Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013),
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године (VII/1 степен стручне спреме), по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да кандидат зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; наставник мора да има и образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скалду
са Европским системом преноса бодова. У поступку одлучивања
о избору наставника вршиће се претходна провера психофизичких способности кандидата. Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз пријаву
на конкурс приложити: молбу са биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), потврду са
факултета о положеним испитима из педагошких, психолошких и
методичких дисциплина (оригинал или оверену фотокопију). Уверење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична
дела из чл. 120 став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, по службеној дужности прибавља школа од надлежног секретаријата унутрашњих послова. Лекарско уверење којим
се доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад са
ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве са траженом документацијом слати на адресу:
Гимназија ,,Светозар Марковић”, Петефи Шандора 1, 24000 Суботица. Конкурс траје 8 дана од дана обљављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремена и непотпуна документација се неће
разматрати.

ШАБАЦ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“ДР АНДРА ЈОВАНОВИЋ”
15000 Шабац, Цара Душана 9
тел. 015/342-175

Наставник вежби и вежби у блоку из
здравствене неге

на одређено време, замена одсутног радника до
његовог повратка на посао
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; санитарно-еколошки инжењер специјалиста са претходно стеченим образовањем за
струковну медицинску сестру; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; виша медицинска сестра; специјалиста
струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра;
мастер медицинска сестра; дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; дипломирани специјални
педагог; професор педагогије; виша медицинска сестра општег
смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша
медицинска сестра хирушког смера; виши медицински техничар.
Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из
алинеје девете до дванаесте треба да има и стечено образовање
на вишој медицинској школи.
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Наставник вежби и вежби у блоку из
здравствене неге

са 59% радног времена, на одређено време, замена
одсутног радника до његовог повратка на посао
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; санитарно-еколошки инжењер специјалиста са претходно стеченим образовањем за
струковну медицинску сестру; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; виша медицинска сестра; специјалиста
струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра;
мастер медицинска сестра; дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; дипломирани педагог; дипломирани специјални
педагог; професор педагогије; виша медицинска сестра општег
смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша
медицинска сестра хирушког смера; виши медицински техничар.
Лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита, а лице из
алинеје девете до дванаесте треба да има и стечено образовање
на вишој медицинској школи.

Наставник вежби и вежби у блоку у
образовном профилу санитарно-еколошки
техничар
са 73% радног времена, на одређено време, замена
одсутног радника до његовог повратка на посао

УСЛОВИ: виши санитарни техничар, специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер, струковни санитарно-еколошки инжењер.
Лице из алинеје друга и трећа треба да има претходно стечено
средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита.
ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24
став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 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”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/2015),
посебне услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 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). Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о
испуњавању услова из члана 121 став 7 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11,
55/13 и 68/2015), да је кандидат стекао средње, више или високо
образовање на језику на ком 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 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 положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу), уверење о држављанству
(оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, краћу биографију. Кандидат који буде
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима, не старије од 6 месеци. Право учешћа на конкурсу има
кандидат који није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, о чему ће школа прибавити доказе по
службеној дужности од СУП-а, за изабраног кандидата. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима вршиће
Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о избору. На психофизичку
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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проверу ће бити упућени само кандидати који уђу у ужи избор.
Неоверене фотокопије наведених докумената неће бити разматране. Пријаве на конкурс се достављају на горенаведену адресу.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

15000 Шабац, Вука Караџића 14
тел. 015/343-326

Наставник географије

у матичној школи и издвојеној јединици Мали
Причиновић, на одређено време до повратка
радника на посао, а најдуже до 20.12.2017. године,
са 50% радног времена

Наставник енглеског језика

за рад у матичној школи, на одређено време до
повратка одсутног радника, а најдуже до 30.08.2017.
године, са 60% радног времена

Психолог школе

на одређено време до повратка одсутног радника, а
најдуже до 30.08.2016. године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24
став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2 и 3
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака
у ОШ „Вук Караџић” Шабац, број 817/13-05 од 30.12.2013. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, доказ о испуњавању услова из
члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да је
кандидат стекао више или високо образовање на језику на ком
се остварује образовно-васпитни рад или је положио испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија, не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених, краћу биографију. Кандидат који буде изабран
дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, не
старије од 6 месеци. Право учешћа на конкурсу има кандидат који
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, о чему ће школа прибавити доказе по службеној дужности од СУП-а, за изабраног кандидата. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима вршиће Национална
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о избору. На психофизичку проверу
ће бити упућени само кандидати који уђу у ужи избор. Неоверене
фотокопије наведених докумената неће бити разматране. Пријаве
на конкурс се достављају на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ”
15306 Прњавор, Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218, 282-001

Наставник француског језика

на одређено време до повратка запослене са
боловања, са непуним радним временом (70%)

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са
боловања, са непуним радним временом (50%)

Наставник ликовног васпитања

на одређено време до повратка запослене са
боловања, с непуним радним временом (50%)

Наставник физике

на одређено време ради земене одсутне запослене,
до њеног повратка са функције вршиоца дужности
директора школе, с непуним радним временом
(70%)
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат
мора испуњавати и посебне услове прописане Законом основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/09, 52/11
и 55/13), Законом о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013), 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 Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013).
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: оверена
фотокопија дипломе, оверена фотокопија уверења о положеном
стручним испиту, односно испиту за лиценцу или уверење високошколске установе (додатак дипломи) да кандидат има положен
испит из педагогије и психологије, оверена фотокопија уверења
о држављанству. Доказе уз пријаву на конкурс слати у овереној
фотокопији, јер се исти не враћају. Неблаговремене, непотпуне и
неуредне пријаве на конкурс се неће узимати у разматрање.

УЖИЦЕ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

31000 Ужице, Немањина 148
тел. 031/3512-694

Наставник вежби и блок наставе из
стручних предмета за образовни профил
физиотерапеутски техничар

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар, виши физиотерапеут
и други, у складу са правилником.

Наставник немачког језика

са 22% радног времена, на одређено време у
својству приправника, најдуже до 2 године

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки
језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм немачки језик и књижевност), мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет, односно профил немачки
језик и књижевност) и други, у складу са правилником.

Наставник физике

са 60% радног времена, на одређено време у
својству приправника, најдуже до 2 године
УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, дипломирани
физичар за општу физику и други, у складу са правилником.
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Наставник филозофије и медицинске етике
са 65% радног времена, на одређено време у
својству приправника, најдуже до 2 године

УСЛОВИ: дипломирани филозоф, професор филозофије и други, у
складу са правилником.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду и посебне услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. одговарајуће
образовање - степен стручне спреме (VI или VII, у зависности за
које радно место конкуришу), односно одговарајуће образовање
стечено у складу са одредбама Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама и чланом 8 Закона о основама система образовања
и васпитања - одговарајуће образовање и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (доказ о испуњености овог
услова се подноси уз пријаву на конкурс у оригиналу или оверену фотокопију); 2. да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености
овог услова се подноси пре закључења уговора о раду); 3. да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа); 4. да имају држављанство
Републике Србије (доказ се подноси уз пријаву на конкурс, у оригиналу оверена фотокопија); 5. да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (доказ се подноси уз пријаву на конкурс,
у оригиналу или оверена фотокопија). Пријаву, CV и одговарајућу
документацију (доказ о стручној спреми, уверење о стеченом одговарајућем образовању и 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 и уверење држављанству, у оригиналу или оверена
фотокопија), доставити на горенаведену адресу. Контакт телефони: 031/3512-694 - централа, 031/3500-531 - секретар. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
“КРАЉ ПЕТАР II”

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-467

Наставник разредне наставе

у ИО Качер, на одређено време до повратка радника
са боловања

Наставник српског језика

са 50% радног времена, у матичној школи, на
одређено време до повратка радника са боловања

Наставник географије

са 35% радног времена, у ИО Стапари, на одређено
време до повратка радника са места помоћника
директора школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да је
стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. 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 стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са ЕСПБ; кандидат треба да испуњава услове
у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
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(“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, 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. држављанство РС. Уз пријаву преложити:
диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија); уверење о
држављанству (оверена фотокопија не старија од 6 месеци); доказ
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 потпуном документацијом доставити на адресу, са
назнаком: “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ”

31000 Ужице, Николе Пашића 17
тел. 031/514-272

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1.
да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама; 2. да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; 3. да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4.
да имају држављанство РС; 5. да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Проверу психофизичких способности
кандидата врши Национална служба за запошљавање. Уз пријаву
на конкурс кандидати прилажу доказе о испуњености услова наведене под тачкама 1, 4 и 5 Пријаве слати на адресу. Непотпуне и
неблаговреме пријаве неће се разматрати.

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Ликовна
култура, Методика наставе ликовне
културе
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: факултет ликовних уметности, историја уметности, учитељски факултет; научни назив доктор наука - методика наставе
(ликовна култура), VIII степен стручне спреме. Пријаве са потпуном документацијом слати на 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 стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Учитељског факултета у Ужицу, морају поднети доказ о неосуђиваности за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе или
примања мита у обављању послова у високошколској установи.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир.

ЗРЕЊАНИН
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
Житиште

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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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 (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са
Законом; 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 Републике Србије; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави: диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике
Србије или оверену фотокопију уверења, доказ да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад (ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, потребно је да
достави уверење да је положио уверење 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.
Пријаве са документацијом доставити лично или путем поште,
на адресу: Предшколска установа “Десанка Максимовић”, 23210
Житиште, Иве Лоле Рибара 4, са назнаком: “За конкурс”. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
,,СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА“
Елемир - Тараш

Наставник физике

са 90% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана, за рад у
школи у Елемиру и Тарашу
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чл. 8, 120,
121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања и
чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (,,Службени гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидат треба да
има: 1) одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2)
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) држављанство Републике Србије; 5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. На основу одредби Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи, наставу и друге облике образовно-васпитног рада из физике може да изводи:
професор физике, дипломирани физичар, професор физике и
хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основа технике, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику,
професор физике и хемије за основну школу, професор физике и
основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије
за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику,
дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику,
дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање
ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике - информатике, дипломирани физичар - медицинска физика,
дипломирани професор физике -мастер, дипломирани физичар
- мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике,
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дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике
- хемије, мастер, дипломирани професор физике - информатике,
мастер, дипломирани физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и експеримемнтална физика - мастер,
дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика мастер, дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер - дипломирани физичар - професор
физике и хемије за основну школу - мастер. Наведена лица морају
имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има ово образовање. Кандидат треба да приложи: 1.
пријаву на конкурс; 2. оверену копију дипломе о стеченом образовању; 3. уверење о држављанству; 4. доказ о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у скалду са Европским системом
преноса бодова (потврда/уверење одговарајуће високошколске
установе о броју бодова, односно положеним испитима или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу); 5. уколико кандидат није стекао образовање
на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Фотокопије докумената морају бити уредно оверене. У
поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника директор врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима, у року од осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о
избору у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Рок за подношење
пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији ,,Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Конкурсна документација се не враћа. Пријаве се достављају на адресу: Основна
школа ,,Светозар Марковић Тоза“, Елемир - Тараш, Жарка Зрењанина 45, 23208 Елемир, са назнаком: „За конкурс“.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Текстилно-одевне науке
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који
показује смисао за наставни рад. Пријаве са прилозима (докази
о испуњавању услова конкурса: биографија, оверене фотокопије
диплома о одговарајућем академском звању, списак објављених
научних и стручних радова, књиге и сами радови), подносе се
факултету у року од 8 од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на адресу: Технички факултет „Михајло Пупин”,
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, са назнаком: „За конкурс“. Контакт
телефон: 023/550-501.

Посао се не чека,
посао се тражи
25.11.2015. | Број 649 |
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Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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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

КОЛИКО ЈЕ СТАЖА ПОТРЕБНО
ЗА НОВЧАНУ НАКНАДУ
Био сам у радном односу девет месеци без
прекида, под месечним уговором, са продужецима од по месец дана у једној фирми. Више ми
неће продужавати уговор. Да ли на бироу имам
право на новчану накнаду и у ком трајању?
Немате право на новчану накнаду за случај незапослености. Право на новчану накнаду има незапослено лице које је било обавезно осигурано за случај
незапослености најмање 12 месеци непрекидно или са
прекидима у последњих 18 месеци, што код вас није
случај. Непрекидним осигурањем сматра се и прекид
осигурања краћи од 30 дана.
Незапослени има право на новчану накнаду у случају престанка радног односа или престанка обавезног
осигурања, по основу:
• престанка радног односа отказом од стране
послодавца, у складу са прописима о раду, и то:
- ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем
одређеног посла или дође до смањења обима посла,
у складу са законом, осим лица која су се, у складу
са одлуком Владе о утврђивању програма решавања
вишка запослених, својевољно определила за новчану
накнаду или посебну новчану накнаду, у већем износу
од висине отпремнине утврђене Законом о раду,
- ако запослени не остварује резултате рада, односно нема потребна знања и способности за обављање
послова на којима ради;
• престанка радног односа на одређено време,
привремених и повремених послова, пробног рада;
• престанка функције изабраних, именованих и
постављених лица, уколико није остварено право на
мировање радног односа или накнаду плате, у складу
са законом;
• преноса оснивачких права власника, односно
члана привредног друштва;
• отварања стечаја, покретања ликвидационог поступка и у другим случајевима престанка рада послодавца, у складу са законом;
• премештаја брачног друга, у складу са посебним
прописима;
• престанка радног односа у иностранству, у складу са законом, односно међународним споразумом.
Незапослени коме је радни однос, односно осигурање, престало његовом вољом или кривицом, односно ако је радни однос престао својевољним опредељивањем за отпремнину, новчану накнаду или посебну
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новчану накнаду по одлуци Владе о утврђивању програма решавања вишка запослених, у већем износу од
износа отпремнине утврђене Законом о раду, може да
оствари право на новчану накнаду ако поново испуни
услове из члана 66 овог закона (оствари нови стаж у
трајању од 12 месеци непрекидно или са прекидима у
последњих 18 месеци).
Иначе, новчана накнада исплаћује се незапосленом:
- 3 месеца, ако има стаж осигурања од 1 до 5 година;
- 6 месеци, ако има стаж осигурања од 5 до 15 година;
- 9 месеци, ако има стаж осигурања од 15 до 25 година;
- 12 месеци, ако има стаж осигурања дужи од 25 година;
Годином стажа осигурања сматра се навршених
12 месеци за које је обвезник доприноса био обавезно
осигуран. Изузетно, новчана накнада припада незапосленом у трајању од 24 месеца, уколико незапосленом до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са прописима о пензијском и
инвалидском осигурању, недостаје до две године. Испуњеност услова за остваривање права на пензију, по
основу стажа осигурања, незапослени доказује појединачним актом организације надлежне за пензијско
и инвалидско осигурање.
Да ли имам право на новчану накнаду од стране Националне службе за запошљавање, ако
имам стаж од 8 месеци у једној фирми, а затим
два месеца у другој?
Немате право на новчану накнаду за случај незапослености. Обавезно осигурано лице има право на
новчану накнаду ако је било осигурано најмање 12
месеци непрекидно или с прекидима у последњих 18
месеци, што код вас није случај.
Интересује ме да ли постији неки законски
минимум зараде према степену стручне спреме
у приватном сектору. Имам диплому VII/1 степена, међутим у својој струци немам значајног
радног искуства. У којим границама би била
пристојна плата за рад на терену у недефинисаном радном времену (и по 10 сати/дан), према
горенаведеној стручности?
Законом је прописана само минимална зарада,
која се односи на све запослене и испод које послодавац не може ићи. Запослени и послодавац слободно уговарају висину зараде у зависности од потреба
послодавца и знања и способности кандидата.
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АКТУЕЛНО Сајам запошљавања у Вршцу

ПОНУЂЕНО 169 РАДНИХ МЕСТА

Сајам је посетило око хиљаду људи. Од почетка године послодавци исказали
потребу за запошљавањем 1.086 лица

Н

а Сајму запошљавања, који је
одржан у простору „Агрико“
(AgriCo) пијаце, понудом од
169 слободних радних места
представило се 27 послодаваца. Понуда је била разноврсна, тражили су се
дипломирани фармацеути, технолози,
хемичари, економисти, професионални
возачи, кувари, пекари, шивачи, трговци, систем администратори, вариоци,
бравари, новинари, репортери...
Сајам је посетило око хиљаду људи,
а први пут су присуствовали и ученици
завршних година средњих школа, како
би се упознали са понудом и евентуално остварили контакт са послодавцима
код којих би наредне године могли да
обаве стручну праксу.
„Ове године Филијала Вршац НСЗ
бележи добре резултате, што нам даје
подстрек да наставимо још боље. Од почетка године послодавци су исказали
потребу за запошљавањем 1.086 лица.
Кроз јавне радове ангажовано је 222, а
кроз стручну праксу 63 лица. Субвенцијом за самозапошљавање обухватили

Ово је други сајам
запошљавања у Вршцу ове
године. Захваљујући
претходном, у oпштини су
се запослила 133 лица
смо 69 лица, субвенцијом за отварање
нових радних места 69, док је обуку за
предузетништво успешно завршило
209 лица. Све ово не би било могуће да
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Пољопривредна школа отвара могућност да се незапослени
који немају адекватну струку едукују и образују за неке друге
активности и да идуће године покрену сопствену делатност
као предузетници или пољопривредна газдинства

немамо добру сарадњу са послодавцима“, рекла је Наташа Вулић, директорка вршачке филијале НСЗ.
Небојша Кукић, директор Покрајинске службе за запошљавање,
истакао је да је већ неколико година
присутна тенденција пада броја незапослених и да тренутно у Србији има
720.000, а у Војводини 174.000 незапослених лица.
„Све мере активне политике запошљавања на разним нивоима, од републичког до општинских, доводе до
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смањења броја незапослених. Сајам
запошљавања је једна од наших активних мера политике запошљавања,
где се директно сусрећу послодавци и
незапослена лица, али и ми учимо незапослене како да се најбоље представе
у директном контакту са послодавцима
и пронађу запослење“, рекао је Кукић.
У име општине Вршац, сајам је отворио заменик председника општине
Дарко Гавриловић.
„Ово је други сајам ове године. Захваљујући претходном, у општини Вршац су се запослила 133 лица. Сајмови
су место на коме се не промовишу само
послодавци, већ и посетиоци. Потрудите се да се на што бољи начин представите послодавцима, успоставите
успешан контакт са што више њих и да
на следећим сајмовима буде што мање
људи који траже посао“, рекао је Гавриловић и истакао да се ове године на сајму први пут појављује и једна школа,
која је представила свој програм.
Пољопривредна школа отвара могућност да се незапослени који немају
адекватну струку за запошљавање у
општини Вршац едукују и образују за
неке друге активности и идуће године
покрену сопствену делатност као предузетници или пољопривредна газдинства. Гавриловић је изразио наду да ће
оваква пракса и сарадња Националне
службе за запошљавање са другим
средњим школама заживети у наредном периоду.
З. Милошевић
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АКТУЕЛНО Од јануара до октобра ове године

СА ЕВИДЕНЦИЈЕ НСЗ ЗАПОСЛЕНО 53.771 ЛИЦЕ

Уз посредовање НСЗ запослено 54,48 одсто више лица у односу на исти период прошле
године. Посао за 140 бивших радница Модне конфекције „Рудник“. На Сајму запошљавања у
Крагујевцу понуђено 200 нових радних места
„Уз посредовање Националне службе за запошљавање,
од почетка ове године запослена је укупно 53.771 особа, што
је повећање од 54,48 одсто у односу на исти период прошле
године. Отуда и добри подаци када је у питању смањење незапослености, које је сада неких 17,9 одсто, па све то говори
да се привреда опоравила, да полако оживљава”, рекао је у
Тополи министар за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања Александар Вулин, приликом посете погона фабрике „Ауреа“, предузећа које запошљава раднике који се као
технолошки вишак налазе на евиденцији НСЗ.
„Запослено је 140 радница које су биле технолошки вишак и тешко да би се поново запослиле да није дошло до обнављања производње. Држава је ту да помогне, али су овакве иницијативе неопходне. Национална служба ће, наравно,
помоћи у развоју, она за то и служи, да посредује између
послодавца и оних који заиста траже посао. Уз помоћ Националне службе обезбедиће се одговарајуће обуке за још 120
људи, да се овде уведе и друга смена“, рекао је Вулин.
Директор и власник фабрике „Ауреа“ Саша Алексић истиче да је фирма овог лета ушла у врло озбиљан и захтеван
пројекат, на коме је упослено око 300 бивших радника Модне
конфекције „Рудник“.
„У Тополи имамо 140 радника, а у плану је увођење друге смене”, рекао је Алексић.
Директор немачке фирме „Драјкорн“ Герит Фос рекао је
да је та компанија радила седам година са „Рудником“ и потом наставила сарадњу са „Ауреом“, када је „Рудник“ отишао
под стечај. У просеку се радило 60.000 јединица у сезони.
Истог дана у Спортској хали „Језеро“ у Крагујевцу, у
организацији Филијале Крагујевац НСЗ, одржан је други
овогодишњи Сајам запошљавања. Учествовала су 22 послодавца из Шумадијског округа, који су исказали потребу за
запошљавањем преко 200 нових радника. Највише слободних послова понуђено је лицима машинских и металских
занимања од трећег до седмог степена стручне спреме. У
понуди су била и радна места за продавце, шиваче, оператере на ЦНЦ машинама, раднике у производњи и возаче Б
категорије.
Незапослена лица исказала су велико интересовање и
за пројекат „Покрени се за посао“, који је представила НВО
„Енека“. Пројекат који се спроводи у партнерству са НСЗ покренут је у циљу смањења незапослености и намењен је свима који имају одрживу пословну идеју за отпочињање или
унапређење малог бизниса.
Сајму су присуствовали директор Националне службе
за запошљавање Зоран Мартиновић, градоначелник Крагујевца Радомир Николић, председник Привредне коморе

Крагујевац Предраг Лучић, начелник Шумадијског округа
Дамјан Срејић и представници локалне самоуправе
Мартиновић је том приликом истакао да су активне
мере запошљавања које НСЗ спроводи у 2015. години дале
добре резултате и изразио очекивање да ће наредне године
за ове намене из буџета бити издвојено више од три милијарде динара, укључујући и 500 милиона динара за мере запошљавања особа са инвалидитетом.
„Број незапослених на евиденцији Националне службе
у Србији у претходном периоду смањен је за нешто више од
два одсто, али у Крагујевцу и Шумадији број оних који траже посао остао је непромењен“, рекао је директор НСЗ Зоран
Мартиновић.
Председник Регионалне привредне коморе Крагујевац
Предраг Лучић истакао је да овакви сајмови пружају могућност и гаранцију потенцијалним инвеститорима да релативно брзо могу доћи до адекватне радне снаге или да утврде која је радна снага потребна, односно, са друге стране, да
врло брзо спроведу потребне преквалификације и доквалификације преко Националне службе за запошљавање.
Први сајам ове године у Крагујевцу организован је у
мају и на њему је учествовало 39 послодаваца који су понудили 197 слободних послова. У периоду од шест месеци од
завршетка сајма уз директно посредовање запослила су се
82 лица или 42 одсто. Према последњим подацима, из октобра 2015. године, на евиденцији незапослених у Крагујевцу
налази се 21.845 лица, док је у Шумадији 34.523 незапослених.
Јелена Зорнић

РЕКЛИ СУ Златибор Лончар, министар здравља

ЗАПОСЛЕНО 1.000
МЛАДИХ ЛЕКАРА
Министар здравља Златибор Лончар изјавио је да је у претходних годину и по дана запослено близу 1.000 младих лекара, те најавио нова запошљавања у здравству.
„Ту се нећемо зауставити, биће примљени и други, и не само
они, него и медицинске сестре и медицински техничари, да исправимо стање које смо затекли“, рекао је Лончар у Скупштини Србије,
где брани предложене измене Закона о здравственој заштити.
Бесплатна публикација о запошљавању
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АКТУЕЛНО „Филип Морис“ и НСЗ подстичу предузетништво

ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО

Конкурс је намењен незапосленим лицима са евиденције НСЗ и траје до 29. фебруара 2016.
Пројекат је омогућио покретање и проширење 490 малих и породичних бизниса

Н

ационална служба за запошљавање пружа подршку и
седмом циклусу пројекта „Покрени се за посао“, који ће се
током 2015/2016. године спроводити
на територији целе Србије. У свим филијалама НСЗ, која је партнер на овом
пројекту, биће доступни формулари
за аплицирање и друге релевантне
информације о конкусу за реализацију предузетничких идеја. Конкурс
је намењен незапосленим лицима са
евиденције НСЗ и траје до 29. фебруара
наредне године.
Пројекат „Покрени се за посао“ је покренут у циљу смањења незапослености
и намењен је свима који имају одрживу
пословну идеју у вези са отпочињањем
или унапређењем малог бизниса. Уз
финансијску подршку „Филип Мориса“
(Philip Morris International) пројекат се

спроводи већ шест година. Прва три циклуса реализована су у Нишавском округу и дата је подршка за оснивање 160
малих породичних предузећа. Пројекат
је 2012/2013. године прерастао у нацио-

Први инвеститор за 30 година

MADE IN ВЛАДИЧИН ХАН

У погонима предузећа „Слога“, у коме је некада радило
више од 800 радника, турска компанија „Теклас“ треба да
запосли до 400 људи. Како је најављено, за 60 до 90 дана у
првој хали посао ће добити око 100 људи

Т

урска компанија „Теклас аутомотив“ најавила је да ће
за два до три месеца отворити погон у општини Владичин Хан, што ће бити прва инвестиција у тој општини после 30 до 40 година. Како је недавно изјавио народни посланик Горан Младеновић, компанија из Турске
која производи делове за аутомобиле купила је од општине
предузеће за производњу намештаја „Слога“. Погони овог
предузећа у стечају биће адаптирани како би се у њима покренула нова производња. У фабрици у којој је некада радило
више од 800 радника, требало би да буде запослено до 100
људи.
„У Слоги је 2007. године погон угашен, радници су остали без посла, а земљиште и хале припали су општини. Ту
имовину је општина понудила на продају, јавила се турска
компанија из области ауто-индустрије која је купила фабрику у којој ће запослити 400 радника, од којих 100 у првом
отвореном погону“, казао је Младеновић и додао да пројекат
подржава и Влада Србије, преко одобрених субвенција турској
компанији.
„Турска компанија је већ почела да ради пројектну документацију, а очекујемо да ускоро крену са адаптацијом и реконструкцијом објекта фабрике. Како је најављено из турске
компаније, за 60 до 90 дана, ако временски услови дозволе
да се до тада заврши адаптација простора, пустиће у погон
прву халу, у којој би посао добило до 100 људи“, рекао је Младеновић.
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нални и тада је први пут спроведен у
партнерству са НСЗ. У протеклом периоду омогућио je покретање и проширење
490 малих и породичних бизниса, што
је резултирало новим запошљавањем.

Конференција о квалитету у Зрењанину

СИСТЕМ КВАЛИТЕТА
ЦИЉЕВИ СА ВИЗИЈОМ

П

етнаеста по реду
Конференција о квалитету, коју је под
слоганом
„Систем
квалитета - циљеви са визијом“ организовала Регионална привредна комора
Зрењанин и њен Одбор за
квалитет, одржана је почетком новембра, у зрењанинском хотелу „Војводина“.
На конференцији је представљен рад „Могућности
примене модела управљања
односима са јавношћу Националне службе за запошљавање у другим институцијама јавног сектора“, чији
су аутори мр Татјана Мијатовић, директорка Филијале Зрењанин и Александра
Штрбац, запослена у истој
филијали.
Презентовани рад тематски се уклапа у програм
конференције, с обзиром да
је у НСЗ имплементиран и
сертификован Систем управљања квалитетом, а на тај
начин стандардизоване су и
активности односа са јавношћу. У раду су изнете концепцијске, организационе и

кадровске поставке модела
функционисања пи-ара у НСЗ.
Конференција о квалитету као стручни скуп одржава
се једном годишње, од 1992.
године. Могућност за стицање нових знања, размену
искустава и презентацију
постигнутих резултата мотив је за окупљање стручњака који се баве применом
стандарда и стандардизацијом, системом менаџмента квалитетом (ИСО 9001),
менаџментом заштите животне средине (ИСО 14001),
производњом здравствено
безбедне хране, безбедношћу и здрављем на раду,
унапређењем процеса. У протеклих петнаест година на
Конференцији о квалитету
презентовано је око 1.300
радова, а ове године 18 радова. Уводна излагања на
овогодишњој конференцији
имали су Миле Митровић
из Министарства за привреду, Бранислава Миланов
и мр Душан Стокић из Института за стандардизацију
Србије.
А.Штрбац
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АКТУЕЛНО Јасмина Тахировић завршила медицину у Београду, стажирала у Клиничком
центру Србије, а хлеб кратко зарађивала у сјеничкој пекари

ДОКТОРКА ИЗБАЧЕНА ИЗ ПЕКАРЕ
Када је њена прича осванула на страницама новина и портала - газда
пекаре одмах јој је дао отказ. Од лекарског посла нећу одустати

Д

окторка опште медицине из Сјенице Јасмина Тахировић постала је позната широј јавности када се недавно сазнало да у локалној пекари ради као продавачица хлеба и пецива. Јасмина је у Београду у року
завршила медицину, стажирала у Клиничком центру Србије
и положила државни испит.
Покушавала је ова млада докторка да се запосли као лекар, јављала се на све конкурсе, али без успеха. За пет година колико чека посао, у Сјеници се, каже, запослило четворо
лекара, још троје је примљено на стажирање, за њу није било
места. Посао лекара тражила је и у Новом Пазару, али су јој
тамо рекли да предност приликом запошљавања имају локални кадрови.
„Нисам члан ниједне странке, немам новца, немам утицајне родитеље и пријатеље. Писала сам и Министарству
здравља, али су ми они одговорили да нису надлежни“, јада
се Јасмина.
Пошто више није могла да живи од 13.000 динара очеве
пензије, Јасмина је недавно одлучила да се запосли у пекари
„Ћоћај“ у Сјеници. Нажалост, након само три седмице рада,
Јасмина је опет без посла.

„Много ми је значила плата од 20.000 динара. Радила
сам савесно и поштено, издржавам оца и мајку, због којих
сам се после студија вратила. Знам колико су родитељи уложили у моје школовање, хтела сам да им се на неки начин

Бесплатан лекарски савет уз јогурт и кифлу
Јасмини није био проблем да ради као продавачица
хлеба и пецива. Муштерије и познаници чудили су се шта
докторка ради у пекари. Дешавало се да јој затраже и лекарски савет. Једном приликом имала је и лекарску интервенцију.

Амбуланте на Пештеру без лекара
У Сјеници је око двадесетак лекара на тржишту рада, а
за посао у некој од здравствених установа се конкурише
након што Министарство здравља распише конкурс. У локалној самоуправи напомињу да је Пештерска висораван
огромно подручје, да су многе сеоске амбуланте без лекара и да има много проблема, посебно зими.
Бесплатна публикација о запошљавању

Тражи посао помоћног радника у некој од
кројачких радњи или код произвођача
одеће и обуће
одужим, а испаде да они, и поред мог факултета, морају мене
да издржавају”, прича Јасмина.
Међутим, када су се медији заинтересовали и њена прича осванула на страницама новина и портала, М.Ћ., газда
пекаре у којој је зарађивала за хлеб, одмах јој је дао отказ,
уз речи, како се прича: „Имаш два минута да се изгубиш
одавде“. Јасмина наглашава да се осећа повређено и да су
власници пекаре били коректни све док о њој није почело да
се пише у медијима.
Власник пекаре каже да Јасмину није отпустио због медијске пажње, већ због тога што је радила на одређено и због
смањеног обима посла. Међутим, Јасмина објашњава да је
посла било преко главе, да је газда био јако љут због позива и
интересовања новинара и да је један од представника „седме
силе“ брутално избачен из радње.
Јасмина не може да каже како види своју перспективу и
наглашава да ће поново покушати да нађе неки други посао,
било какав, јер је због породичних разлога везана са Сјеницу.
Највероватније ће почети да ради као помоћни радник у некој од кројачких радњи.
“Покушаћу да радим нешто друго, чула сам да неким
произвођачима одеће и обуће требају радници. Од лекарског
посла нећу одустати”, истиче млада Сјеничанка.
Медијска пажња је Јасмини Тахировић на једној страни донела невоље, а на другој скренула пажњу локалне самоуправе. Наиме, докторку је прошле недеље посетио Мујо
Муковић, народни посланик и лидер Бошњачке демократске странке (БДС), коалиционог партнера Српске напредне
странке, у жељи да је подржи и потражи могућност за њено
збрињавање и запошљавање.
„Штета је да једна млада девојка, која је у року завршила медицину у Београду, продаје бурек или седи код куће. У
њено школовање држава и њени родитељи уложили су огроман новац, а она велики труд. Покушаћемо да јој помогнемо,
разговараћемо са руководством Здравственог центра у Ужицу (чији је део Дом здравља у Сјеници). Помоћ ћемо затражити и од ресорног министра”, каже Муковић.
„Разумем да је економска ситуација у целој земљи, па
и овде у Сјеници, тешка и да није лако наћи посао, ипак, надам се да ћу ускоро добити прилику да обучем бели мантил
и помажем људима, за то сам се школовала”, каже Јасмина.
25.11.2015. | Број 649 |
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ГОРЕ ДОЛЕ Американац Глен Бергер згрнуо право богатство пецајући лоптице за голф

МИЛИОНСКИ УЛОВ

Након што их очисти, Бергер своје лоптице продаје за долар комад. На овај начин
је од 2001. успео да заради 15 милиона долара. Годишње сакупи између 1,3 и 1,7
милиона лоптица или око 4.000 дневно

А

мериканац Глен Бергер згрнуо је право богатство
пецајући лоптице за голф. Нашавши се без посла,
Бергер је пре 14 година дошао на генијалну идеју која
му је омогућила да постане милионер: да сакупља
лоптице за голф које би играчи убацили у језерце недалеко
од његове куће на Флориди. Касније је проширио своју активност на целу територију ове америчке државе. Према властитим проценама, годишње сакупи између 1,3 и 1,7 милиона
лоптица или око 4.000 дневно.
Након што их очисти, Бергер своје лоптице продаје за
долар комад. На овај начин је од 2001. успео да заради 15
милиона долара, а не треба занемарити ни еколошки аспект
његовог посла.
„Проналазио сам комаде намештаја, колица за голф, косилице, али сам се сусрео и са безброј алигатора“, испричао
је за Caters TV овај необични милионер.

Од 1. децембра најпознатија онлајн платформа
за аукцијску куповину и продају у комшилуку

Барклизу
повећана
казна у САД
за још 150
милиона
долара

„ИБЕЈ“ ОТВАРА
ВРАТА У ХРВАТСКОЈ

СКУПЕ НАМЕШТАЉКЕ НА

ДЕВИЗНОМ ТРЖИШТУ

Барклиз користио свој девизни систем
за аутоматско одбијање налога клијената
који би били непрофитабилни за банку,
због промена цена у времену од само
неколико милисекунди
„Барклиз“ банка платиће додатних 150 милиона долара
казне финансијским властима америчке државе Њујорк, на
име окончања тужбе за намештаљке на девизним тржиштима, саопштио је њујоршки Секретаријат за финансијске услуге (NYDFS). Британска банка такође отпушта директора за
глобалну електронску девизну трговину због умешаности у
те манипулације, наводи се у саопштењу NYDFS-а, а преноси
„Ројтерс“.
„Барклиз” је у неким случајевима користио свој девизни
систем за аутоматско одбијање налога клијената који би били
непрофитабилни за банку, због промена цена у времену од
само неколико милисекунди, додаје амерички финансијски
регулатор. Банка са седиштем у Лондону ипак није признала
да су налози за трговање били одбијани, већ је уместо тога
наводила да су у питању „технички проблеми“.
Нова казна долази после оне коју је NYDFS разрезао „Барклизу“ у мају, чиме је укупан износ који банка мора да плати
достигао 635 милиона долара, наводи британска агенција.
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Иако ће се све одвијати преко посредника, хрватски
купци ће имати прилику да наручују и продају робу коју су
иначе куповали на америчкој, немачкој, енглеској или италијанској платформи, преноси портал SEEbiz.
Водећи и први „Ибеј“ (eBay) посредник у куповини у Хрватској, „Ибеј куповина“, после шест година рада одлучио
је да покрене eBay.hr портал, с припадајућом онлајн апликацијом, наводи се у тексту. Регистрацијом у њихов онлајн
систем, купци ће моћи на хрватском или енглеском језику
да претражују производе на поменутим платформама, уз
износе с поштаринама израженим у хрватској валути. При
томе ће се хрватским купцима презентовати само производи
за које постоји могућност доставе у Хрватску.
У фирми „Ибеј куповина“ истичу као најбољу ствар да је
потребан само један кориснички рачун, и то онај у њиховој
апликацији. Такође, више неће бити потребе за „Пеј палом“
(PayPal) и кредитним или дебитним картицама. Плаћање наручене робе ће се обављати путем општих уплатница у кунама, у било којој банци, пошти... Плаћање ће бити могуће и
путем мобилних апликација највећих хрватских банака.
За купце који не поседују мобилне апликације, а немају
времена да иду до банке или поште, биће омогућено плаћање
на свим киосцима „Тиска“, „Конзума“ и на бензинским пумпама „Петрол“ и „Кродукс“. Поред приватних купаца, путем
eBay.hr апликације ће моћи да пазаре и сва правна лица регистрована на подручју Хрватске, наводи се у тексту.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

САЗНАЈТЕ ВИШЕ Каква радна недеља треба Србији

ИСТИ УЧИНАК И ЗА 35 САТИ

Када бисмо у Србији радили 7 сати дневно, учинак би био исти. Смањење радне
недеље има позитиван утицај на живот запослених, али и на буџет послодаваца
„Када би радни дан у Србији трајао
седам сати уместо осам, фирме би имале мање трошкове, а учинак радника
био би исти”, каже за „Блиц“ Горан
Николић, економиста Института за европске студије. Он је анализирао радно
време у Европи и Србији и дошао до закључка да смањење радне недеље има
позитиван утицај на живот запослених,
али и на буџет послодаваца.
„Форсирање запослених да раде
превише сати погрешан је концепт,
јер не само што су уморни радници
склони грешкама и повредама, већ и
њихово незадовољство обара продуктивност. Француска је 2000. донела
закон по којем се дневно радило седам
сати, односно недељно 35. Истраживање синдиката показало је да 58 одсто
испитаника сматра да је смањење радне недеље имало позитиван утицај на
њихов живот, посебно за жене с малом
децом. С друге стране, влада је тврдила да је смањењем трошкова створила
350.000 нових радних места”, каже Николић.
Он напомиње да у Србији мало ко
ефективно ради осам сати дневно. У
таквим околностима, каже, смањење
радне недеље вероватно би благо

Француска је 2000. донела
закон по којем се дневно
радило седам сати, односно
недељно 35. Влада је
тврдила да је смањењем
трошкова на овај начин
створила 350.000 нових
радних места
Занимљиве чињенице
- Крајем шездесетих година прошлог
века у Југославији је уведена нерадна субота. Прва субота у месецу је
била радна до краја осамдесетих.
- Хенри Форд је почео да затвара
своје фабрике суботом и недељом
1926. године.
- САД су озакониле радну недељу од
40 радних сати за државне функционере 1946. године.
Бесплатна публикација о запошљавању

Уморни радници склони грешкама и повредама, а њихово
незадовољство обара продуктивност
У јавном сектору послови
који се наводно обављају
осам сати били би урађени
и за седам, можда и с мањим
трошковима грејања,
расвете, канцеларијског
материјала
смањило учинак само у предузећима
која раде на норму. У јавном сектору, тврди, сви послови који се наводно
обављају осам сати били би урађени
и за седам, можда и с мањим трошковима грејања, расвете, канцеларијског
материјала...
По Закону о раду, пуно радно време у Србији траје 40 сати недељно, док
радна недеља траје пет радних дана.
Послодавац, међутим, може да изврши
прерасподелу радног времена када то
захтева природа посла. Услов је да укупно радно време у периоду од шест месеци у просеку не буде дуже од пуног
радног времена. Послодавац мора пет
дана унапред да обавести запосленог о
прерасподели радног времена.
Искуства светских компанија у
скраћивању радног времена показују
позитивну праксу. Најпознатији је уговор између „Фолксвагена“ и његовог
синдиката да се привремено смањи
радна недеља на 29 сати, ради очувања
радних места.

Пет дана по шест сати
У студији „Нове економске фондације“, чувене лондонске групе економских стручњака, тврди се да би
краћа радна недеља и рад од шест
сати дневно пет дана у недељи били
добри за људе, околину и привреду.
Како наводе, људи данас имају мало
времена да буду родитељи, старатељи и активни грађани.

Највише музике за најмање пара
Европски подаци показују да се у
Србији најдуже ради за најмању плату. Тако је просечна радна недеља
прошле године у Србији била 42,7
сати, а у осталим европским државама 40 сати. Поређења ради, запослени са пуним радним временом
у Румунији прошле године имали су
најдужу радну недељу у ЕУ - 41 сат.
Социолог Срећко Михаиловић, добар познавалац индустријских односа и положаја радника, објаснио је
да је позната чињеница да је радна
снага у Србији јефтина, а плате мале.
„Велико је питање колико та радна
снага може да одговори потребама
савремене технологије. Бојим се да
не, да наша радна снага није толико
квалификована и да због велике незапослености није у току са свим технолошким захтевима који се данас
стављају пред радну снагу“, оценио
је Михаиловић.
25.11.2015. | Број 649 |
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Позивни центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Косовска
Митровица

Вршац

Бор

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Сомбор

Зајечар

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сремска
Митровица

Ваљево

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

www.nsz.gov.rs

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

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

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Нови Сад

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

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

