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Породичне фирме у Словенији остварују 67 одсто додате вредности свих словеначких компанија. Запошљавају
70 одсто радно активног становништва. Више од половине тих фирми воде њихови оснивачи, прва генерација, а
37,1 одсто наследници оснивача. На челу више од 62 одсто
компанија налазе се представници две или више генерација. Готово 75 одсто породичних фирми старије је од 20
година, док су жене на лидерским позицијама у 38 одсто
словеначких породичних предузећа. Сазнаћете више на
страни Сазнајте више.
Колико су, с друге стране, жене у Србији спремне
да покрену властити бизнис и подстакну предузетнички
дух?
„Имала сам 32 године и није ме било страх да ризикујем, јер нисам имала много тога да изгубим“, каже
Љиљана Матковић, власница и директорка предузећа
„Еко тим“ из Лознице, која се у родни град вратила из
ратом захваћеног Сарајева. Међутим, за разлику од европских искустава, за Србију је карактеристично да жене
испод 32 године ретко постају предузетнице. Границе
се, међутим, полако померају, па је данас свака четврта
жена директорка. Шире у Теми броја, под насловом „Чврста рука нежнијег пола“.
„Једна пословица каже: Винограду није потребна молитва него добра мотика, тако да могу слободно да се
похвалим да сам све у животу постигао сам својим радом“, каже Миодраг Јелић, извршни директор Lesaffre
Србија. Јелић сматра да је најважнија реч у бизнису доследност. Шта још - на страни Мој пут.
Колико ће људи од следеће године радити у државном сектору, због чега медицински радници у Новом
Пазару уче немачки језик, шта 85 локалних самоуправа
може да очекује после потписивања споразума са Националном службом за запошљавање, на странама Актуелно.
Док једном не смркне, другом не сване - да ли је тако
и у привреди? Искуство говори да јесте: очекује се да велике грађевинске компаније из Турске остану без руског
тржишта. Српски неимари били су на цени све до деведесетих година прошлог века, када су на руско тржиште са
великим инвестицијама дошле турске грађевинске компаније и потиснуле их. Овдашње грађевинске фирме које
намеравају да послују у Русији моћи ће да добију гаранције државе уколико запосле најмање 50 одсто српских
радника и ако 50 одсто прихода буду уплаћивале у буџет
Србије. Да би Срби, макар делимично, могли да замене
Турке на руском тржишту, сматрају и руски стручњаци,
али истовремено указују на то да Срба нема довољно за
све послове. Шире на страни Привреда.
Како до посла Скајпом доћи, и то у земљу Викинга,
Норвешку - на страни Ми и Европа.
Лекарска комора Аустрије упозорава да ће сваки
четврти лекар у наредних десет година отићи у пензију,
што представља губитак од 6.400 медицинара. У Аустрији
годишње 1.500 особа уписује студије медицине, док 1.300
завршава студије, а тек 900 остаје у Аустрији. Од 2003. године из Аустрије је у иностранство отишло укупно 7.000
лекара. Ето и могућег разлога због чега медицински радници у Новом Пазару уче немачки језик.
Све мајке троје и више деце обрадовала би вест да
ће од почетка наредне године моћи да поднесу захтев за
примање доживотне месечне накнаде. За сада је то вест
из најближег комшилука - Црне Горе и најава тамошње
министарке рада и социјалног старања Зорице Ковачевић. Накнаду од 193 до 333 евра примаће и незапослене мајке које су на евиденцији Завода за запошљавање
најмање 15 година, као и родитељи и неговатељи лица са
посебним потребама. Детаљније на страни Горе - Доле.
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ПРИВРЕДА Очекује се да велике грађевинске компаније из Турске
остану без руског тржишта

ВИШЕ ПОСЛА ЗА СРПСКЕ ГРАЂЕВИНАРЕ

Грађевинске фирме које намеравају да послују у Русији моћи ће да добију гаранције државе
уколико запосле најмање 50 одсто српских радника и ако 50 одсто прихода буду уплаћивале
у буџет Србије

В

елике грађевинске компаније из Турске, како се очекује, могле би да остану без руског тржишта, а министар трговине Расим Љајић је изјавио да се отвара
простор за веће ангажовање српских грађевинара у
Русији.
„Велике турске грађевинске компаније које су до сада
радиле у Русији ангажовале су, поред локалне - руске радне
снаге и добар део турских радника и ту се може отворити
простор“, рекао је Љајић за Б92, коментаришући последице
санкција које је Русија увела Турској због обарања руског војног авиона СУ-24.
Српски неимари су били на цени све до деведесетих
година прошлог века, када су на руско тржиште са великим инвестицијама дошле турске грађевинске компаније и
потиснуле их. Процењује се да су за то време турске компаније склопиле уговоре вредне 50 милијарди долара и да су
само у Москви изградили око 24 милиона квадратних метара. Турци су у Русији до сада добијали искључиво велике пројекте и послове. У последње две деценије око 70 одсто
објеката у Москви изградили су турски извођачи. Турски
радници су градили чувени пословни центар „Москва сити“,
радили су на реконструкцији зграде Државне думе РФ, као и
на изградњи многих комерцијалних објеката - тржних центара, супермаркета, спортских хала и слично.
О повратку српских грађевинара на руско тржиште говорио је крајем октобра и премијер Србије Александар Вучић,
током посете Москви. Он је обећао да ће грађевинске фирме
које намеравају да послују у Русији моћи да добију гаранције
државе уколико запосле најмање 50 одсто српских радника и
ако 50 одсто прихода буду уплаћивале у буџет Србије.

Управа за аграрна плаћања добила
је сагласност Владе Србије

Срба нема довољно
„Руски грађевинари су за претходних 25 година доста
тога научили и данас подједнако професионално и квалитетно обављају те послове“, кажу руски званичници и експерти.
„Данас су се времена променила и наше компаније знају
да изливају монолит, па зато никаквих губитака неће бити“,
рекао је руски министар грађевинарства. Да би Срби, макар делимично, могли да замене Турке на руском тржишту,
сматрају и руски стручњаци, али истовремено указују да
Срба нема довољно за све послове.

Француска компанија „Мекафор“
инвестира у Кикинди

УСКОРО КОНКУРС ЗА ПОСАО ЗА 55 РАДНИКА

103 РАДНА МЕСТА

Управа за аграрна плаћања добила је сагласност владе да наредне године запосли 103 службеника, како би из
фондова ЕУ Србија могла да преузме бесповратна средства
за пољопривреду, а конкурс за то ће ускоро бити расписан,
изјавио је директор управе Бојан Живадиновић, али није
прецизирао када.
У плану буџета за пољопривреду за наредну годину намењено је 190 милиона динара за зараде новозапослених у
Управи за аграрна плаћања. Према речима Живадиновића, у
Управи је тренутно 66 запослених који раде и на субвенцијама и на припремама коришћења ИПАРД средстава, а према
проценама, за пар година биће потребно око 1.000 радника.
„Институције овог типа у Европи броје око 1.000 људи.
Предвиђено је да се за Србију до 2020. из ИПАРД фондова
Европске уније за рурални развој издвоји бесповратно 175
милиона евра. Ништа од тога није пропало и та средства су
нам и даље на располагању. Биће трошена наредних година,
у зависности од ефикасности и рада институција, а пре свега
Управе за аграрна плаћања и других институција у систему“,
рекао је Живадиновић новинарима.

Председник општине Кикинда Павле Марков и председник УО француске компаније „Мекафор“ Николас Гросдидиер потписали су уговор о купопродаји четири хектара
грађевинског земљишта у индустријској зони. На делу парцеле за коју је инвеститор издвојио 30 милиона динара, до априла наредне године започеће изградња фабрике за машинску обраду делова у, пре свега, аутомобилској индустрији. У
њој ће посао добити 55 радника.
Планирано је да кикиндски погон једне од водећих француских компанија у овој бранши буде пуштен у рад наредне
јесени. Након дугог низа година, локална самоуправа је успела да пронађе инвеститора који ће, у случају „Мекафора“,
уложити четири милиона евра.

АКТУЕЛНО Више од 2.000 кандидата на Сајму запошљавања у Земуну

ОД КРОЈАЧА ДО ЛЕКАРА

Сајам окупио 32 послодавца који су понудили чак 950 слободних радних места. НСЗ је ове
године организовала 63 сајма, на којима је понуђено више од 58.000 радних места
„Број понуђених радних места на
овом сајму је импозантан, али ми на
томе нећемо стати. Градска општина
Земун има добар положај - близу је
реке и ауто-пута, а томе доприноси и
новоизграђени мост који нас повезује
са Борчом“, рекао је Дејан Матић,
председник Општине Земун.
„Сматрам да су сајмови непревазиђена мера запошљавања, јер пружају
могућност директне интеракције. На
сајмовима послодавци имају могућност да презентују своју фирму - да
потенцијалним кандидатима на прави
начин представе своје пословање, као
и могућности за запошљавање, напредовање и усавршавање, али и да стекну
утисак о кандидатима. Права ствар је
уколико послодавци пошаљу компетентне људе, који могу да на лицу места
процене кандидате, а не само да прикупе биографије. НСЗ је ове године широм
Србије организовала 63 сајма, на којима
се представило 1.768 послодаваца који
су понудили више од 58.000 радних
места. Ефекат запошљавања је 31 одсто,
што је изнад планираног”, рекао је Драган Сикимић, заменик директора Националне службе за запошљавање. Он
је додао да ће тренд доласка страних
инвеститора додатно покренути ствари
и утицати на даљи пад незапослености.
Наредне године НСЗ ће за активне
мере запошљавања на располагању
имати 2,8 милијарди динара, као и
550 милиона динара за подстицање
запошљавања особа са инвалидитетом. „Знатан део тих средстава ће бити
одвојен за запошљавање младих, а
подршку запошљавању младих у руралним срединама пружићемо уз помоћ ИПА пројекта. Лично бих волео да
видим ревитализацију прерађивачке
индустрије, нарочито прехрамбене,
која са кооперантима подиже целе регионе. У наредној години ће бити доста
инфраструктурних пројеката и прилика за запошљавање у грађевинској индустрији“, рекао је Сикимић.
Синиша Кнежевић, заменик директора Филијале Београд НСЗ, нагласио је да се на евиденцији Филијале Београд НСЗ налазе 105.982 незапослене
особе.
„Земунци учествују са 9,9 одсто у
укупном броју незапослених на територији града Београда. Двадесет посто су
млади, док 33 посто незапослених чине
грађани Земуна старији од 50 година,
а на евиденцији имамо и 253 особе са
инвалидитетом. Као чланови Локалног
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савета за запошљавање града Београда учествовали смо у организацији
мајског сајма у Дому омладине, који је
посетило око 10.000 људи, предато је
5.095 пријава, а ефекат запошљавања је
био изузетних 26 посто - посао је добило преко 1.300 људи. Надамо се добрим
резултатима и са данашњег сајма, као
и октобарског сајма на Чукарици . Од
јануара до новембра ове године кроз
посредовање је запослено 67.986 људи,
што је за 1,5 одсто више него у истом периоду лани“, рекао је Кнежевић.
„Важно је да сви радимо на јачању
реалног сектора, да се боримо за нове
инвестиције - домаће и стране, отварање што већег броја малих предузећа.
У овој години је на овај начин преко
5.500 људи само на територији Београда пронашло посао“, рекао је Драгомир
Петронијевић, члан Градског већа.
„Недавно сам дипломирала и ово
је један од првих корака у потрази за
послом. Одговара ми овакав вид комуникације са потенцијалним послодавцима. Без панике и стреса који доноси
интервју за посао, могу да сазнам све
што ме интересује о самом предузећу,
као и о могућностима запошљавања“,
прича Марија Митровић, која тражи
компанију у којој ће употребити знање
стечено на економском факултету.
„Предао сам своју биографију на
неколико штандова. Нарочито ме је заинтересовао програм стручне праксе,
који НСЗ реализује. Надам се да ће бити
организован и следеће године“, каже
Милан који има диплому архитектонске школе.
Прилику да дођу до посла имали
су и нешто старији суграђани.
„Без обзира на образовање и вишедеценијско искуство које сам стекао
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радећи као економиста, сада не бирам.
Само да добацим до пензије. Било би
добро да уз посао иду и неке обуке, да
испечем још који занат. За учење никад
није касно. Зар не?“, позитиван је Петар
Марковић, коме је до пензије остало
нешто мање од пет година.
Поред њега, шансу да дођу до посла имало је још 950 житеља Земуна и
осталих градских општина. Прилику
су имали лекари, медицинске сестре,
физиотерапеути, фармацеути, електро
и машински инжењери, преводиоци,
професори страних језика, графички,
машински и угоститељски радници,
магационери, пекари, месари, кројачи...
„Наше образовање мора да се
мења. Нама стално требају кадрови
металске струке - машинбравари, заваривачи, металостругари, машински
инжењери. У овом тренутку нудимо пет
радних места, а у 2016. години ћемо сигурно запослити још толико, а можда и
више. Нажалост, струке које тражимо је
јако тешко наћи на тржишту рада. Рецимо, добри машинбравари су махом
старији од 50 година, а млади баш и немају афинитета ка занатима. Договорили смо се са НСЗ да организујемо обуку за горенаведена занимања“, рекла
је Весна Пуцар Грубор, директорка
предузећа „Вивекс трејдинг“ (Vivex
Trading).
„Већ трећу годину учествујемо
на сајмовима запошљавања. Овај данашњи предњачи и у организацији и
у броју кандидата. Радимо са старим
особама, врло осетљивом категоријом
становништва и потребни су нам добри,
посвећени и сконцентрисани радници“, рекао је Јовица Димић, директор
Дома за старе „Андреа“.
Александра Бачевић

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

АКТУЕЛНО Према подацима Националне службе за запошљавање

ПАД НЕЗАПОСЛЕНОСТИ – РАСТ ЗАПОСЛЕНОСТИ
Број незапослених у новембру смањен за 2,9 одсто у односу на исти период лане. На
евиденцији НСЗ 224.789 неквалификованих и нискоквалификованих, што је 31,3 одсто
укупног броја незапослених

Н

ационална служба за запошљавање саопштила је да
су у новембру ове године на евиденцији незапослених биле 717.324 особе, што је за 0,6 одсто, односно за
4.158 особа мање него претходног месеца. У односу
на новембар претходне године, број незапослених смањен је
за 2,9 одсто.
Учешће младих до 30 година у регистрованој незапослености износи 25,4 одсто, старијих од 50 година је 27,4 процента, док је особа старости од 30 до 49 година 47,3 процента. На
евиденцији НСЗ има 224.789 неквалификованих и нискоквалификованих, што је 31,3 одсто укупног броја незапослених.
Највеће је учешће особа са средњим нивоом образовања, и
то 54,3, док је у укупном броју незапослених 14,4 одсто са
вишим и високим образовањем. Према трајању незапослености, дуже од 12 месеци посао тражи 483.697 особа или 67,4
одсто.
Број случајева запошљавања са евиденције НСЗ, према
подацима преузетим из базе пријава на обавезно социјално
осигурање, од јануара до краја новембра 2015. године изно-

сио је 227.149, што представља повећање у односу на исти
период претходне године за 5,4 одсто.
Током новембра 2015. НСЗ је регистровала 19.003 случаја запошљавања. Доминантно је запошљавање на одређено време - 57 одсто, док је рад на неодређено заступљен у
20,9 одсто, а рад ван радног односа у 22,1 проценат случајева
запошљавања.
Према подацима Републичког завода за статистику из
Анкете о радној снази за трећи квартал 2015. године, стопа
незапослености износи 16,7 одсто (за становништво узраста
од 15 и више година), 1,2 процентна поена мање у односу на
други квартал 2015. године, као и 1,4 одсто мање у односу на
трећи квартал 2014. године.
Анкетна стопа запослености за трећи квартал 2015.
године износи 53,2 одсто (за становништво радног узраста
старости од 15 до 64 године), а број запослених процењен је
на 2.615.221. Ова вредност стопе запослености представља
повећање за 1,5 процентних поена у односу на претходни
квартал и за 1,6 процентних поена у односу на трећи квартал
2014., када је износила 51,6 одсто.

Медицински радници у Новом Пазару уче немачки језик

ЛЕКАРИ
СЕ
СПРЕМАЈУ
ЗА
ОДЛАЗАК
Потврду за одлазак на рад у иностранство од Лекарске коморе ове године

Н

затражила 83 лекара из југозападне Србије

е постоје прецизни подаци о томе колико је у последње две-три године медицинских радника из Новог Пазара отишло у Немачку, у потрази за послом
и бољим условима живота и рада, али је познато
да управо они предњаче међу професијама на курсевима и школама немачког језика у овом граду. Пут Немачке
углавном иду млади лекари који дуго чекају на посао или
добијање специјализације, специјалисти због лоших материјалних услова, али и медицинске сестре за које повремено
НСЗ оглашава слободна радна места у немачким болницама
и домовима здравља, преноси Радио „Слободна Европа“.
Према подацима НСЗ, 26 лекара и 15 стоматолога у Новом Пазару је без посла, као и више од 420 медицинских сестара различитих образовних профила.
Професорка немачког језика Минела Зиљкић каже за
РСЕ да је кроз њену школу у последње три године прошао
велики број здравствених радника, од којих већина већ ради
у Немачкој.
„Њима је потребно годину до годину и по дана да би савладали немачки језик и добили Б2 сертификат. И даље сам
са некима у контакту, а последњи лекар који је отишао ми се
баш пре неколико дана јавио. Презадовољан је и колегама на
послу и животом у Немачкој“, каже Зиљкићева.
Директор Дома здравља у Новом Пазару Ервин Ћоровић каже за РСЕ да одлазак радне снаге представља латентну опасност у Србији.
„Имамо сазнања да много лекара покушава да оде, да
похађају курсеве немачког језика, а недавно је двоје колега
и разговарало са мном о томе, али званично још увек нико
није раскинуо радни однос због посла у иностранству. Одлазак лекара у овом тренутку не би представљао неки велики
проблем за Дом здравља, јер на евиденцији НСЗ има доста
незапослених колега. Ипак, сигурно би неки масовни одлаБесплатна публикација о запошљавању

зак специјалиста у неком догледном времену направио проблем“, истиче Ћоровић.
Локални медији наводе да су потврду за одлазак на рад
у иностранство од Лекарске коморе ове године затражила 83
лекара из југозападне Србије.

500 радних места у Немачкој
Санџачка Бизнис асоцијација (САБА) са партнерима у
Немачкој, објавила је оглас за 500 радних места на пословима помоћних радника у ресторанима и на бензинским
станицама у Немачкој, за период од годину дана.
Како се наводи, за посао је потребно познавање немачког језика (А2), а конкурс важи за држављане БИХ, Србије
и Црне Горе, старости од 19 до 35 година. Од докумената
потребни су: биографија, копија пасоша и две фотографије.
Конкурс траје од 1. децембра 2015. до 1. фебруара 2016.
године, а заинтересовани кандидати могу се пријави у
канцеларији САБА, Трг Гази Иса-бега Исхаковића, Рифата
Бурџовића 1 Нови Пазар, понедељком и средом, од 9 до 15
часова, или на и-мејл: info@sandzakbiznis.com.
16.12.2015. | Број 652 |
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ТЕМА БРОЈА Колико су жене у Србији спремне да покрену властити бизнис и подстакну
предузетнички дух

ЧВРСТА РУКА НЕЖНИЈЕГ ПОЛА

За разлику од европских искустава, за Србију је карактеристично да жене испод 32 године
ретко постају предузетнице. Границе се полако померају: данас је свака четврта жена
директорка. „Имала сам 32 године и није ме било страх да ризикујем, јер нисам имала
много тога да изгубим“, каже Љиљана Матковић, власница и директорка предузећа „Еко
тим“ из Лознице, која се у родни град вратила из ратом захваћеног Сарајева

И

ако је почетком 90-тих година у Србији почела да
се ослобађа приватна предузетничка иницијатива,
права реткост је била да жене управљају фирмама.
Данас је ситуација нешто дугачија, свака четврта жена је директорка, а од укупног броја радно способних
жена око 25 одсто су предузетнице. Истраживања кажу да
су најбоље године за покретање сопственог бизниса крај двадесете и почетак тридесете, јер су жене тада најспремније
да уче, напредују, препусте се ризику, имају више слободног времена, уче из грешака и иду даље. Међутим, код нас
је карактеристично да жене испод 32 године ретко постају
предузетнице.
Статистика показује и да су пре покретања сопственог
бизниса радиле управо у сектору у коме су одлучиле да
покрену сопствени посао. За већину је заједничко да посао
покрећу из нужде, али са искуством. Углавном је то сектор
услуга, јер је нискокапиталан, па им не требају превелика
финансијска улагања. Сиромаштво и незапосленост одражава се и на женско предузетништво, 85 одсто су микропредузећа, а просечан број запослених је пет. Многе су од љубави
према спремању колача направиле бизнис од кога живе и
њихове породице, али има и правих индустријалки, које су
страх и трепет у свом послу.

Путин носи њене кравате

Осим спортиста, који се увелико припремају за Олимпијаду у Рију 2016. године и Марушка Топаловић из
Прељине код Чачка вредно ради на осмишљавању наступа
нашег олимпијског тима. Њене мараме и кравате сада већ
традиционално носе наши најуспешнији спортисти. Поносна
је што су у њеном студију израђене и кравате које је наручио
председник Русије Владимир Путин.
Дизајнирала је модне детаље и за председника Аустрије
Хајнца Фишера, а њене мараме око врата носе и Хилари
Клинтон, Кетрин Денев, примабалерина Светлана Захарова, као и многе друге познате личности из Србије и света.
„Да бисте успели у Србији потребна вам је велика љубав
према послу, породици, овој земљи и онима који живе у њој,
како бисте смогли снаге да овде опстанете, упркос томе што
бисте у иностранству потенцијално имали много веће шансе
за успех. Највећим успехом сматрам што сам своју енергију
пренела другој генерацији и сада мој син развија посао, а надам се да ће по завршетку факултета и ћерка кренути истим
путем. Када бих поново била на почетку, покушала бих да
радим више ствари и да своју енергију унесем у додатно промовисање посебности и елеганције својих производа“, наглашава Марушка Топаловић.
Љиљана Матковић, власница и директорка предузећа
„Еко тим“ из Лознице, које се бави дератизацијом, дезинфекцијом, дезинсекцијом, као и производњом биоцидних препарата, бизнис је започела у најтежим тренуцима свог живота.
„Почетком 1993. године вратила сам се у Лозницу, свој
родни град, из ратом захваћеног Сарајева. Имала сам 32 године и није ме било страх да ризикујем, јер нисам имала много тога да изгубим. Предузеће Еко тим спада у микрофирме,
какав је највећи број женских предузећа. Има пет стално
запослених радника и два радника по уговору. Навикла сам
да се борим и одолевам недаћама. Жена предузетница мора
да уложи додатну енергију и знање да би била схваћена озбиљно и била равноправна са својим мушким колегама. Још
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Европска повеља о родној равноправнисти
Европску повељу о родној равноправности на локалном
нивоу, коју у Србији још од 2009. активно промовише Стална конференција градова и општина (СКГО), прошле недеље потписала је 21 локална самоуправа у нашој земљи.
Повељу је 2006. године покренуо Савет европских градова
и региона, који кроз своју Опсерваторију за равноправност
жена и мушкараца помаже локалним и регионалним управама широм Европе да развију и осигурају родну равноправност на локалу.
Потписивањем Повеље, што је учинило преко 1.400 европских општина и региона, локалне и регионалне власти
се посвећују принципу равноправности између мушкараца и жена и практичној примени овог документа на терену. СКГО у сарадњи са Шведском асоцијацијом локалних
власти и региона подржава градове и општине потписнице Повеље и помаже им у процесу планирања и праћења
њене примене, као и у обезбеђивању неопходних контаката за размену знања и искустава. У ту сврху, СКГО је недавно организовао пилот-обуку за шест општина потписница
- Зрењанин, Сомбор, Крагујевац, Панчево, Аранђеловац и
Кулу, а сличан догађај претходно је одржан у Шведској.
„Између наших и тамошњих општина постоји много
сличности, али и значајне разлике. Управо те сличности
и разлике би могле бити основ за неке будуће заједничке
подухвате, међународну сарадњу, али о томе у наредним
годинама“, указује Розета Алексов из Сталне конференције градова и општина.
Добри примери примене Повеље су београдска општина
Врачар и град Панчево. Када је општина Врачар потписала
Повељу, Нина Живановић, задужена за родну равноправност у овој београдској општини, изјавила је да је, упркос прогресу у области родне равноправности последњих
деценија у Србији, остало још много посла који треба да се
обави на свим пољима у српском друштву.
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Кредити за женски бизнис
Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) одобрила је
Банци Интеза кредитну линију од пет милиона евра за кредитирање малих и средњих предузећа у Србији којима управљају жене. За те кредите, уз фиксну каматну стопу од
5,5 одсто, могу се пријавити фирме и предузетничке радње
које послују најмање 15 месеци, под вођством жена. По
речима потпредседнице Владе Србије и председнице Координационог тела за родну равноправност Зоране Михајловић, жене су у предузетништву заступљене мање од
30 одсто.
„Наш интерес је да покренемо жене да отварају своје
бизнисе, да буду предузетнице, да створимо тај дух предузетништва који нам фали и да оне буду један од покретача
привредног развоја“, рекла је Михајловићева. Председница Извршног одбора Банке Интеза Драгиња Ђурић указала је на проблем женског предузетништва - имовинску
карту, која жену дисквалификује у подизању кредита.
„Кредит до 25.000 евра одобраваће се само на менице, чиме ћемо превазићи проблем немања личног залога
сопствене имовине“, објаснила је Ђурићева. Имајући у виду
колико су наше жене инвентивне, јер смо и до сад имали
пројекте за жене, убеђена сам да ће овај пројекат постићи
успех и подстаћи жене да равноправно, раме уз раме, конкуришу у послу“, рекла је она и као веома важну навела
институционалну подршку владе. Зајмови за обртна средства пласирају се са роком отплате до 36 месеци, уз грејс
период до 6 месеци, који је урачунат у период отплате, док
се позајмице за инвестиције одобравају на рок од 37 до 60
месеци и грејс период до 12 месеци, који је укључен у тај
период.
увек постоје стереотипи о улози жене у друштву. Ја сам их
за ове, скоро 23 године пословања, и те како осетила. И то се
мења, јер се и улога жене у друштву променила“, наглашава
Љиљана.
Соња Дакић власница је фирме „ДајДај“, која се бави
производњом јединствених пелена од бамбуса. Каже да је
предузетништво у њен живот заиста дошло случајно, када
је постала мама.
„Када сам израчунала колико пара дајемо на једнократне пелене, почела сам да истражујем по интернету и открила
да једна беба иза себе остави тону прљавих пелена на депонији, а такође сам сазнала и да свака трећа беба у Србији има
пеленски осип“, каже Соња Дакић.

Кравате Марушке Топаловић из Прељине код
Чачка, поред наших најуспешнијих спортиста,
носе председник Русије Владимир Путин и председник Аустрије Хајнц Фишер, а њене мараме око
врата носе Хилари Клинтон, Кетрин Денев и
многе друге познате личности из Србије и света
„Тада сам сазнала да постоје модерне платнене пелене,
не оне у којима смо ми били када смо били мали, већ лепо
укројене и врло практичне пелене од природних материјала,
које се перу, не пеглају се, а довољно је 20 комада за једно
дете од рођења до одвикавања, пошто су универзалне величине. Прве три године моја кума Виолета и ја бавиле смо
се највише едукацијом. Данас у нашој радионици ради пет
жена, а повремено ангажујемо још пет радника за додатне
послове књиговодства, маркетинга, веб-програмирања. Наш
Бесплатна публикација о запошљавању

производ је једини текстилни производ у Србији који носи
еко-знак, јер материјали са којима радимо не садрже никакве хемикалије“, истиче Соња.
Весна Јовановић, директорка фирме „Еурологсистем“,
направила је софтвер који је унапредио организацију робног
транспорта железницом и друмом и спојио две делатности
- ИТ сектор и услуге транспорта. На место директора у „Еурологсистему“ је дошла сплетом несрећних животних околности. После смрти брата наставила је да води фирму коју је
основао њен отац.
„Породична фирма се бави организацијом транспорта
робе железницом и друмом. Ове године „Еурологсистем“ је

„Када сам израчунала колико пара дајемо на
једнократне пелене, почела сам да истражујем
по интернету и открила да једна беба иза себе
остави тону прљавих пелена на депонији“, прича
Соња Дакић, власница фирме која производи
јединствене пелене од бамбуса
обележио десетогодишњицу успешног рада и својих милион тона транспортоване робе, и то углавном у међународном
транспорту. Од 2010. године, од када сам дошла на место
директора, фирма константно напредује. Две године касније
смо увели стандард ИСО 9001. Пословање смо унапредили
коришћењем пословне апликације и савременим технологијама. Учествовали смо у решавању стамбеног питања за
своје запослене и увек учествујемо у акцијама које за циљ
имају помоћ онима којима је неопходна“, каже Весна Јовановић.

Змај жене

Ове године, девети пут заредом, додељене су награде
„Цвет успеха за жену змаја 2015“, најбољим предузетницама у Србији. Титулу „жена змај“ је понело 11 предузетница
од 30 номинованих из целе земље. У категорији „најевропскија женска фирма“ награду су добиле Гордана Ђурђевић,
директорка и сувласница предузећа „Слово“ из Београда и
Божана Пантовић, сувласница предузећа „Елипса“ д.о.о. из
Краљева. „Најбољи модел запошљавања жена“ је показала
Лидија Ристић, сувласница и директорка предузећа „Фасада“ из Доњег Нерадовца. У поткатегорији „самозапошљавање“ награђене су јединствене пелене од бамбуса фирме
„ДајДај“, које су многим младим мамама и њиховим бебама
прве заједничке тренутке учиниле једноставнијим и безбеднијим.
Љиљана Матковић је добила награду за друштвено одговорно пословање. Њено предузеће свих ових година све
обавезе према радницима, држави, добављачима и банкама
увек је исплаћивало на време. Соња Дакић и Весна Јовановић
награђене су за иновативност.
Весна Пауновић
16.12.2015. | Број 652 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Волонтирање као животно и професионално искуство

ВЕЋА НОВЧАНА ПОДРШКА

Црвени крст Србије сваке године обучи 60.000 волонтера. У наредним годинама са више
средстава биће подржано и учешће младих у волонтерским камповима
„Ми препознајемо ваш значај и улогу
у друштву, јер чините најлепша и најхуманија дела! Ви сте наша садашњост и
будућност и покретачка снага“, изјавио
је поводом обележавања Међународног
дана волонтера министар омладине и
спорта у Влади Републике Србије Вања
Удовичић.
Удовичић је на конференцији за
новинаре одржаној тим поводом најавио да ће се Министарство трудити да
и наредних година повећава средства
за подршку волонтерских кампова за
младе. Честитајући Дан волонтера, он
је рекао да је Министарство омладине и
спорта ове године подржало волонтерство у Србији три пута већим средствима и да је кроз програм за волонтере
прошло 400 младих људи, од чега је
више од половине било из иностранства. Удовичић је навео да је намера да

у наредним годинама са више средстава буде подржано и учешће младих у
волонтерским камповима.
„Волонтери су имали веома важну
улогу у помоћи становништву током великих поплава прошле године, када је
Србија показала да може да се уједини
када је најтеже. Волонтеризам није на
прави начин награђен, али је Влада Србије свесна његовог великог значаја и
већ се ради на промени Закона о волонтирању“, истакао је Удовичић и исказао
захвалност волонтерима на свему што
су до сада урадили. Изразио је очекивање да ће и у наредном периоду бити
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Министарство омладине и спорта ове године подржало
волонтерство у Србији три пута већим средствима

волонтера који ће наставити да стварају
квалитетнију и бољу Србију.
На скупу је учествовала и стални координатор Уједињених нација у
Србији Ирена Војацкова Солорано.
Након конференције почео је „отворени
простор“, у којем су вођени неформални
разговори о три теме - „Волонтирањем
до социјалне трансформације“, „Шта
млади траже, а шта им организације
нуде“ и препоруке за програм „Млади
су закон 2016“.
Међународни дан волонтера обележава се од 1985. године, са циљем да
се све активности волонтера и њихов

| Број 652 | 16.12.2015.

добровољни рад учине видљивим на
локалном, националном и међународном нивоу.
Како је најавио министар за рад,
запошљавање, борачка и социјална
питања Александар Вулин, у 2016.
би требало да буде измењен Закон о
волонтирању, а група која треба да уради анализу и предложи промене већ је
формирана.
„Србија има Закон о волонтирању,
он постоји пет година, али као министар нисам превише задовољан њиме...
Треба да постане више део нашег живота, да људи који се баве волонтирањем
могу да кажу да је њихов положај прецизно уређен“, рекао је Вулин.
Поводом Светског дана волонтирања, Вулин је посетио Центар за
заштиту одојчади, деце и омладине у
Звечанској улици, разговарао са волонтерима који помажу у раду те установе
и захвалио им, као и свима осталим у
Србији који се тиме баве, на знању и љубави које су подарили другим људима.
Вулин је истакао да се волонтерство у Србији на делу показује сваки
дан, посебно у тешким ситуацијама,
као током прошлогодишњих поплава
или у време недавне мигрантске кризе.
„Србија има традицију помоћи и
волонтерства, да када је неком тешко буде на његовој страни“, указао је
Вулин, подсетивши да Црвени крст Србије сваке године обучи 60.000 људи да
буду волонтери, чиме им омогућава да
покажу колико су хумани и да би живот деце у Звечанској без њих био много
тежи.

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

У ОВОМ БРОЈУ

339

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
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
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 18, члана 19 став 1 и 2, члана 20 и
члана 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
број: 112-11790/2015 од 3. новембра 2015. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина
22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за планирање и припрему
буџета, у звању саветник
у Сектору за финансије, Одсек за припрему
програмског буџета
1 извршилац

Опис послова: прикупља податке од сектора по свим сегментима образовања везано за припрему буџета; припрема
Предлог буџета; припрема, уноси, ажурира и врши контролу
података у апликацији Управе за трезор Министарства финансија при изради финансијског плана; врши промене апликација, квота преко апликације Управе за трезор Министарства
финансија; врши анализу података који су релевантни за
утврђивање права на финансирање по сегментима образовања; врши обједињавање утврђених права добијених од Група за материјално финансијске послове и сарађује са Управом
за трезор; врши стручну обраду предмета и представки за ову
област; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање три године радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона
о буџетском систему - провераваће се усмено; познавање рада
на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару;
вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и
организационе способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - провераваће се усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26
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2. Радно место за финансијске послове, у
звању референт
у Сектору за финансије, Одељење за извршење
програмског буџета
1 извршилац

Опис послова: обрађује финансијску документацију и врши
обрачун за реализацију исплата и трансфера корисницима
буџетских средстава из надлежности Министарства сагласно
закону којим се уређује буџет; провера суштинску, формалну и рачунску исправност докумената у оквиру којих се врши
плаћање; реализује и комплетира налоге за исплату и трансфере финансијских средстава корисницима; обавља послове у
апликацији Управе за трезор, креира налоге и прати реализацију исплата по сегментима из раздела Министарства; учествује у решавању по предметима у вези са финансирањем из
надлежности Министарства; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: средње образовање у четворогодишњем трајању или
средња стручна школа економског, друштвеног или природног
смера, најмање две године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о
буџетском систему и Правилника о систему извршења буџета
Републике Србије - провераваће се усмено; познавање рада
на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару;
вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и
организационе способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - провераваће се усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

3. Радно место шеф Одсека за буџетско
рачуноводство, у звању виши саветник
у Сектору за финансије
1 извршилац

Опис послова: руководи, планира и организује рад Одсека
и координира, надзире рад и пружа стручну помоћ државним службеницима у обављању послова из делокруга Одсека; организује вођење пословних књига у којима се књижење
врши на основу валидних рачуноводствених докумената
о насталој пословној промени и састављање периодичних
годишњих финансијских извештаја Министарства; врши анализу финансијских извештаја индиректних буџетских корисника, израђује информације и анализе о пословању и раду,
пружа стручну помоћ осталим организационим јединицама у
министарству и службама индиректних буџетских корисника;
учествује у поступку предлагања нових законских решења из
надлежности Министарства у закону којим се уређује буџетски систем и Контног плана за буџетски систем; сарађује са
Државном ревизорском институцијом и буџетском инспекцијом у вези давања података за извештај; координира рад
на стручној обради предмета из делокруга послова рачуноводства и обавља и друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: високо образовање из научне области економске
науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факулету, најмање седам година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен испит за овлашћеног
рачуновођу, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о
буџетском систему, Уредбе о буџетском рачуноводству и ПраНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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вилника о стандардном класификационом оквиру и Контном
плану за буџетски систем - провераваће се усмено; познавање
рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештине руковођења
- провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и
вештина комуникације - провераваће се усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26
III Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс”.
IV Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Гордана Јеремић, телефон: 3610-287.
V Услови за рад на 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.
VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад
у државним органима; оверена фотокопија радне књижице;
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење или други акти којима се доказује на
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство) и оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за овлашћеног рачуновођу
(само за радно место под редним бројем 3.).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге
рођених, подноси решење о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Ови докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је
оверена у општини или суду или код јавног бележника.
VIII Трајање радног односа: За сва радна места радни
однос се заснива на неодређено време.
IX Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, изборни поступак ће се спровести у просторијама
Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2, почев од 15.01.2016. године, са почетком
у 09,00 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени
на контакте (адресе) које су навели у својим пријавама, а ради
провере познавања рада на рачунару и провере вештине аналитичког резовановања и логичког закључивања и организационе способности (за радно место под редним бројем 1. и 2),
као и провере вештине аналитичког резовановања и логичког
закључивања, организационе способности и вештине руковођења (за радно место под бројем 3). За кандидате који
Бесплатна публикација о запошљавању

успешно заврше проверу познавања рада на рачунару и провере вештине аналитичког резовановања и логичког закључивања, организационе способности и вештине руковођења,
провера других стручних оспособљености, знања и вештина
наведених у тексту огласа о јавном конкурсу биће спроведене
у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, Београд, Немањина 22-26, с тим што ће кандидати о
датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су навели у својим пријавама.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене закључком
конкурсне комисије. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од шест
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита
примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место
на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - www.mpn.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима - www.suk.gov.rs, на
порталу e-Управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17
став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
број: 112-4381/2015 од 30. априла 2015. године, 51 број: 1128034/2015 од 24. јула 2015. године и 51 број: 112-8970/2015 од
21. августа 2015. године, Министарство финансија
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство
финансија, Београд, Кнеза Милоша 20
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за анализирање пријављене
и додељене државне помоћи, у звању
саветник
у Групи за нормативно-правне и студијскоаналитичке послове контроле државне помоћи,
Одељење за контролу државне помоћи
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне области правне или економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
16.12.2015. | Број 652 |
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или на специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у
струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из
области контроле државне помоћи (Закон о контроли државне
помоћи, Уредба о правилима за доделу државне помоћи и
Уредба о начину и поступку пријављивања државне помоћи) усмено; знање енглеског језика - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет);
вештине комуникације - усмено.

2. Радно место за евидентирање и праћење
пријављене и додељене државне помоћи, у
звању саветник
у Групи за евидентирање и извештавање о државној
помоћи, Одељење за контролу државне помоћи
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне области правне или економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или на специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у
струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из
области контроле државне помоћи (Закон о контроли државне
помоћи, Уредба о правилима за доделу државне помоћи и
Уредба о начину и поступку пријављивања државне помоћи) усмено; знање енглеског језика - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет);
вештине комуникације - усмено.

3. Радно место за послове информисања, у
звању саветник
у Одсеку за јавност рада
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у
струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: пoзнaвaњe прoписa кojи
рeгулишу систeм држaвнe упрaвe - усмeнo; пoзнaвaњe Зaкoнa
o инфoрмисaњу - усмeнo; знaњe eнглeскoг jeзикa - писмeнo,
путем теста; знaњe рaдa нa рaчунaру -прaктичним рaдoм
нa рaчунaру (MS Office, Интернет); вeштине кoмуникaциje усмeнo.

4. Радно место за подршку АФКОС мреже, у
звању млађи саветник
у Одсеку за сузбијање неправилности и превара у
поступању са средствима Европске уније
1 извршилац
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Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или на специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни испит;
завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; знање енглеског језика; знање рада
на рачунару (MS Office, Интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делокруга
рада Министарства финансија - усмено; познавање Закона о
потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и
Европске комисије о правилима за спровођење финансијске
помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) - усмено; знaњe eнглeскoг
jeзикa - писмeнo, путем теста и усмено; знање рада на рачунару (MS Office, Internet) - прaктичним рaдoм нa рaчунaру;
вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и
организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова; вештине комуникације - усмено.
Радно место на којем се врши пријем приправника:

5. Радно место за вођење евиденције о
државној помоћи, у звању млађи саветник
- приправник*

у Групи за евидентирање и извештавање о државној
помоћи, Одељење за контролу државне помоћи
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: знање енглеског
језика - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару (MS Office, Интернет); вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова; вештине
комуникације - усмено.
Заједничко за сва радна места
Место рада: Београд.
Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком: „За јавни
конкурс”.
Услови за рад на свим радним местима: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радна места под редним бројем 1-4: пријава са биографијом
и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радно
место под редним бројем 5 (за пријем приправника):
пријава са биографијом; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија
радне књижице - стране 1-7 (кандидати који у радној књижици имају уписан радни стаж потребно је да доставе доказе односно потврде, решења и друге акте из којих се види са
којим степеном стручне спреме и у којем периоду је стечен
радни стаж).
Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и Деса Недовић, тел: 011/3642-665.
Извршилачка радна места наведена у тексту огласа о јавном
конкурсу систематизована су у Министарству финансија у
оквиру унутрашњих јединица изван састава сектора, Секретаријата и Кабинета министра. Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или
код јавног бележника. Државни службеник који се пријављује
на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима,
провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се
вреднују у изборном поступку обавиће се почев од 18. јануара
2016. године, од 8:30 часова, у „Палати Србија”, Нови Београд,
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило), о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму,
месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити
обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у
својим пријавама.
НАПОМЕНЕ: За радна места под редним бројем 1-4 радни
однос се заснива на неодређено време, а за радно место под
редним бројем 5 радни однос се заснива на одређено време и
траје једну годину.
За радна места под редним бројем 1-4: Кандидати који
први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да
тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са
положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
За радно место под редним бројем 5: Приправник* Законом о државним службеницима (“Службени гласник РС”,
Бесплатна публикација о запошљавању

бр. 79/05, 81/05 - испр., 83/05 - испр., 64/07, 67/07, 116/08,
104/09 и 99/14) прописано је да је приправник лице које први
пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за
самосталан рад; да се изузетно радни однос у статусу приправника може засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу краће од времена утврђеног за
приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад
на тим пословима; да се време проведено у радном односу
код другог послодавца не урачунава у приправнички стаж; да
приправнички стаж на радним местима са високим образовањем студија другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно са основним студијама у трајању
од најмање четири године траје једну годину; да приправник
заснива радни однос на одређено време, после спроведеног
јавног конкурса, као и да приправник полаже државни стручни
испит до окончања приправничког стажа.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе
појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене
доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази
(како је то наведено у тексту огласа), у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства финансија: www.mfin.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање
кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на огласној
табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду односе се
без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд
Положај који се попуњава:

Помоћник министра - руководилац Сектора
за предшколско и основно образовање и
васпитање - положај у трећој групи
Опис послова: руководи Сектором; планира, усмерава и надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору, врши најсложеније послове из делокруга Сектора, обавља и друге послове
по налогу министра.
16.12.2015. | Број 652 |
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Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области
из делокруга Сектора за предшколско и основно образовање
и васпитање у Министарству просвете, науке и технолошког
развоја, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором;
вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања,
организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова, односно путем интервјуа.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности
на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке
о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити
својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно
искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство); радна књижица; уверење
о положеном државном стручном испиту (лица са положеним
правосудним испитом уместо уверења о положеном државном
стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту).
Лице које нема положен државни стручни испит може да поднесе пријаву на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне
самоуправе, у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у
року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на
конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је
оверена у општини или суду или од јавног бележника.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.
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Лице задужено за давање обавештења о конкурсу,
од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69,
Служба за управљање кадровима.
У Служби за управљање кадровима се може извршити увид
у делокруг Сектора, у којем се положај попуњава, а који je
предмет конкурса.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини
или суду или од јавног бележника, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на
огласној табли, интернет страници и у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11400 Младеновац, Јанка Катића 6
тел. 011/8241-652

Комунални инспектор

Одељење за комуналну инспекцију, Група за
комуналну инспекцију, на одређено време ради
замене привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: Општи услови које кандидат треба да испуњава
сходно члану 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, што га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Посебни услови: високо образовање на студијама другог степена,
односно основним студијама у трајању од најмање четири
године (област: право, економија, грађевинарство, саобраћај),
три године радног искуства, положен државни стручни испит.

Комунални послови

Одељење за комуналне, урбанистичке, грађевинске
и послове заштите животне средине, Група за
комуналне послове и послове заштите животне
средине, на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог

УСЛОВИ: Општи услови које кандидат треба да испуњава
сходно члану 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, што га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Посебни услови: високо образовање на студијама другог степена,
односно основним студијама у трајању од најмање четири
године (област: архитектура, грађевина, просторно планирање и право), пет година радног стажа, положен државни
стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати прилажу доказе о
испуњавању посебних услова, и то: оверен препис или оригинал дипломе о стеченој врсти и степену стручне спреме,
оверену фотокопију радне књижице, уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима, као и
доказе о испуњавању општих услова за рад у државним оргаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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нима (уверење о држављанству Републике Србије, лекарско
уверење, извод из матичне књиге рођених, уверење основног
и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак за дела која се гоне по службеној дужности, доказ да нису
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу). Пријаве са
потребним доказима, у оригиналу или овереној фотокопији,
не старијим од 6 месеци, подносе се Управи Градске општине
Младеновац, Улица Јанка Катића 6, Младеновац, у року од 8
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА

35213 Деспотовац, Милосава Здравковића Ресавца 4

Послови за урбанизам, просторно
планирање и грађевинарство
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области грађевинских
или архитектонских наука на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке струковне студије,
специјалистичке академске студије), високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање 4 године обима 240
ЕСПБ бодова и високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању; једна година радног искуства.

Послови за грађевинарство
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области грађевинских
наука на студијама првог степена; једна година радног искуства.

Послови одржавања хигијене
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
су држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају
општу здравствену способност, 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. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

КРУШЕВАЦ
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
„ЈЕФИМИЈА“

37000 Крушевац, Веселина Николића 51
тел. 037/421-027

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора дома за смештај корисника може бити
именован држављанин Републике Србије који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, психолошких,
педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и
рехабилитације, социолошких, политичких, економских или
медицинских наука и најмање пет година радног искуства у
струци. Кандидати уз пријаву са биографијом подносе следећу
документацију (у оригиналу или оверене фотокопије): извод
Бесплатна публикација о запошљавању

из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ
о одговарајућој стручној спреми, потврду о радном искуству
у струци, програм рада за мандатни период који разматра
Управни одбор у поступку давања мишљења за именовање
директора, уверење да се против кандидата не води кривични поступак, односно да није поднет захтев за спровођење
истраге или одређених истражних радњи, да није подигнута
оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се
гоњење предузима по службеној дужности, уверење да кандидат није кажњаван за дела која га чине неподобним за
обављање послова и задатака у установи, односно да није
кажњаван за кривична дела против живота и тела, против
слободе и права човека и грађанина, против права по основу
рада, против части и угледа, против полне слободе, против
брака и породице, против службене дужности, као и против
уставног уређења и безбедности Републике Србије. Документација која се прилаже не сме бити старија од шест месеци.
Изабрани кандидат доставиће лекарско уверење. Пријаве се
достављају у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу, са
назнаком: „За конкурс за именовање директора - не отварати“,
уз навођење имена и презимена кандидата и адресе становања, а Управни одбор установе исте ће размотрити у року од
15 дана од дана завршетка конкурса. Директора установе именује оснивач, на основу спроведеног конкурса, а по прибављеном мишљењу Управног одбора установе на мандатни период
од четири године. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

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 ПОКРАЈИНСКОМ
СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ
И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Орган у коме се радно место попуњава: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
2. Радно место које се попуњава:

Самостални стручни сарадник за европске
интеграције

на одређено време због замене привремено одсутног
запосленог до његовог повратка
1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља сложенe послове
покрајинске управе из области европских интеграција, aнализира и обрађује информације потребне за израду планских
докумената и израђује прилоге за релевантна програмска и
стратешка документа значајна за извршење обавеза и остваривање циљева и надлежности органа у области европских
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интеграција и међурегионалних односа; сачињава информације и припреме предлога основа за преговоре и учествује у
преговорима са организацијама које се баве европским интеграцијама и међурегионалном сарадњом; координира и учествује у поступку потврђивања и праћења реализације закључених споразума са организацијама које се баве европским
интеграцијама и међурегионалном сарадњом; припрема и
израђује информације и стручне прилоге за израду платформи
за разговоре и званичне посете наших и страних делегација;
припрема информације и учествује у раду тела организација
које се баве европским интеграцијама, посебно у раду преговарачких група и координационог тела за преговоре са Европском унијом, те раду Комитета региона, Европске комисије и
представника институција Европске уније у Републици Србији;
координира активности свих покрајинских органа управе у
учешћу у преговорима Републике Србије са Европском унијом
и у учешћу у програмирању инструмената Европске уније који
обухватају АП Војводину; припрема акте и обавља друге радње
у поступку оснивања канцеларија за остваривање сарадње са
одговарајућим територијалним заједницама других држава у
оквиру спољне политике Републике Србије, уз сагласност Владе Републике Србије, а посебно с представништвом АП Војводине у Бриселу; прати дипломатске активности на територији
АП Војводине и сачињава извештаје с пратећом документационом основом за израду информација за Покрајинску владу;
прати остваривања и учешћа у активностима на припреми и
спровођењу макрорегионалних стратегија, посебно Стратегије
Европске уније за Дунавски регион; учествује у изради и реализацији пројеката које финансира Европска унија; ради на
остваривању међурегионалне сарадње АП Војводине, посебно с партнерима у Европи; реализује међународне посете и
припрема информације, платформе, подсетнике и извештаје;
одржава и унапређује односе АП Војводине с другим регијама,
међународним организацијама и институцијама које окупљају
регионе; учествује у закључивању и примени међународних
споразума и обавља друге најсложеније послове по налогу
покрајинског секретара, подсекретара и помоћника покрајинског секретара.

9. Име лица задуженoг за давање обавештења о огласу: Душанка Зељковић, самостални стручни сарадник II за
правне послове, 021/487-4893.

4. Услови потребни за заснивање радног односа: стечено
високо образовање у пољу друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука, на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, на мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету,
најмање пет година радног стажа у струци, положен државни стручни испит, знање страног језика или језика мањинске
националне заједнице, основни ниво оспособљености за рад
на рачунару (ECDL START) и пробни рад од три месеца.

ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ
АД НОВИ САД

5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених
кандидата доноси Покрајински секретар за међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу.

10. Докази који се прилажу: потписана пријава на оглас
у којој је потребно навести тачну адресу становања, контакт
телефон и назив радног места за које се подноси пријава;
Curriculum Vitae - радна биографија; уверењe о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); уверење надлежне Полицијске управе МУП-а да
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу,
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија);
доказ о стручној спреми према условима радног места (оригинал или оверена фотокопија дипломе); уверење о положеном
државном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија); доказ о стеченом радном стажу у струци (фотокопија
уговора, решења или других аката из којих се може утврдити на којим пословима и са којим степеном стручне спреме је
стечен радни стаж у струци, односно потврда о истом); фотокопија радне књижице; потврда о оспособљености за рад на
рачунару (ECDL START) - оригинал или оверена фотокопија.
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење о општој здравственој способности, не
старије од шест месеци. 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: 16. децембар 2015. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за
управљање људским ресурсима, на огласној табли Покрајинске владе, на огласној табли Покрајинског секретаријата за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и у гласилу
организације надлежне за послове запошљавања.

21000 Нови Сад, Школска 3
тел. 021/421-700
e-mail: institut@institut.co.rs

Техничар

у Одсеку за микробиолошка испитивања, на
одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању техничар за
микробиологију, фармацеутски техничар, медицински техничар, хемијски техничар, санитарно-еколошка сестра, возачка
дозвола Б категорије, основна информатичка обука (Windows,
Word, Excel, Explorer, Outlook). Пријаве слати на горенаведену
и-мејл адресу. Рок за пријављивање на конкурс је 30 дана.

Аналитичар

6. Meсто рада: Нови Сад.

у микробиолошкој лабораторији, на одређено време

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
17. децембра 2015. године, а истиче 24. децембра 2015. године.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању микробиолог, возачка дозвола Б категорије, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Пријаве слати на
горенаведену и-мејл адресу. Рок за пријављивање на конкурс
је 30 дана.

8. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
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ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ
АД НОВИ САД
21000 Нови Сад, Школска 3
тел. 021/421-700
e-mail: institut@institut.co.rs

Виши аналитичар

у Одсеку за микробиолошка испитивања

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, у занимању истраживач микробиологије, возачка дозвола Б категорије, енглески
језик - почетни ниво, пробни рад 6 месеци. Пријаве слати на
горенаведену и-мејл адресу. Рок за пријављивање на конкурс
је 30 дана.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА КНИЋ
34240 Кнић
тел. 034/510-112, 510-146

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 07.10.2015.
године, поништава се за следећа радна места:
• послови друштвене делатности, водопривреде,
заштите животне средине и заштите на раду, на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла и
• приправник, на период од 12 месеци, ради оспособљавања за самостално обављање послова.
У осталом делу оглас остаје непромењен.

ПОЖ АРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/539-651

Послови грађевинског земљишта

у Одељењу за имовинско-правне послове, на
одређено време због повећаног обима посла,
најдуже до 24 месеца

УСЛОВИ: ВСС, правни факултет, дипломирани правник, 1
година радног искуства, положен државни стручни испит.

Послови у области праћења стања и
финансирања друштвених делатности
у Одељењу за финансије и јавне набавке, на
одређено време због повећаног обима посла,
најдуже до 24 месеца

УСЛОВИ: ВСС, економски факултет или факултет за пословне
студије - дипломирани економиста, једна година радног искуства, положен државни стручни испит.

Административно-оперативни послови из
области радних односа

у Одељењу за општу управу и скупштинске послове,
на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене

УСЛОВИ: средња стручна спрема - гимназија или економска
школа, положен државни стручни испит, једна година радног
искуства.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 6 Закона о радним односима
у државним органима: да је пунолетан; да је држављанин
Бесплатна публикација о запошљавању

Републике Србије; да има општу здравствену способност; да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Уз
пријаву са биографијом приложити: диплому о стручној спреми, уверење о положеном државном стручном испиту, извод
из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о
матичним књигама „Службени гласник РС”, бр. 20/2009), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци у односу на
дан објављивања огласа), уверење основног и вишег суда да
кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница (издато након објављивања огласа), уверење
полицијске управе да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато након објављивања огласа), исправа којом
се доказује радно искуство (потврда или други акт којим се
доказује да има тражено радно искуство), а изабрани кандидат по извршеном избору и лекарско уверење. Сви докази се
прилажу у оригиналу или као фотокопије оверене код надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на
адресу: Градска управа града Пожаревца, Дринска 2, 12000
Пожаревац, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са
назнаком: „За оглас”. Избор кандидата извршиће се у року од
15 дана по истеку рока за подношење пријава. Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Градској управи
Града Пожаревца, канцеларија бр. 38, или путем телефона:
012/539-651.

СОМБОР
ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА
„НОВА МЛАДОСТ“

25000 Сомбор, Венац Војводе Радомира Путника 1
тел. 025/423-220, 423-222

Директор

на период од 5 година, уз могућност поновног избора

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема; најмање једна
година радног искуства на руководећим пословима; познавање задружних принципа, прописа и праксе омладинског
задругарства. Уз пријаву се прилажу: оригинал или оверена
фотокопију дипломе о стеченом стручном образовању; доказ
о радном искуству на руководећим пословима; доказ о познавању задружних принципа, прописа и праксе омладинског
задругарства; уверење о држављанству; уверење да кандидат
није осуђиван и да није под истрагом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са документацијом слати на адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“. Рок за пријаву је 8 дана од објављивања у публикацији
„Послови“.

ЗАЈЕЧАР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

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

Имовинско-правни послови

на одређено време од 12 месеци, због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђеним чл. 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће услове: стечено високо образовање на студијама II степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању
16.12.2015. | Број 652 |
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од најмање 4 године правног смера, 1 година радног искуства,
положен стручни испит за рад у органима државне управе,
познавање рада на рачунару. Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни да доставе и потребна документа, у
оригинилу или овереној фотокопији: диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о здравственом стању,
уверење основног и вишег суда да против лица није покренута
истрага и да није подигнута оптужница, уверење полицијске
управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу, доказ о радном искуству и доказ о познавању рада на
рачунару. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Трговина и услуге
DIGITAL LOGIC D.O.O.

12000 Пожаревац, Немањина 57/а
тел. 012/541-022, 012/541-026

ПХП програмер
УСЛОВИ: Познавање принципа објектно оријентисаног програмирања, искуство у моделирању релационих база података
и MySQL програмирању, добро познавање Frontend технологија: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, добро познавање енглеског језика, способност за самосталан и тимски рад, способност
рада на више пројеката истовремено; одговорност (завршавање послова у задатим роковима) и прецизност у извршавању истих.
Предност: Познавање програмирања у JAVA (андроид) окружењу, искуство у раду са неким од Framework-a (Zend, Yii), искуство у администрирању Linux сервера, искуство у коришћењу
Version Control Tools (SVN), виша или висока стручна спрема (у
струци).
Нудимо: Стално запослење за кандидате који испуне захтеве радне позиције, добру радну атмосферу, рад у динамичном тиму, рад на креативним пројектима. Након пробног
периода, уколико кандидати покажу задовољавајуће резултате, биће пријављени на неодређено време.Уколико сматрате
да испуњавате услове и желите да се придружите Digital Logic
тиму пошаљите нам своју биографију са детаљним описом
досадашњег радног искуства, у електронском облику, најкасније до 18.12.2015. године. Напомињемо да ћемо контактирати само кандидате који уђу у ужи избор.

„FALCO“ DOO BEOGRAD

Београд, Булевар војводе Путника 36

Комерцијалиста
12 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, рад на терену, потребно је
да кандидат има сопствени ауто. Нудимо: плату и проценат,
плаћено гориво. Позовите на тел. 061/1880-369, 064/8230-102.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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СТАМБЕНА ЗАДРУГА
„ПРОСТОР“

34000 Крагујевац, Милутина Марковића 1
тел. 034/332-327

Директор
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - грађевински, архитектонски, економски или правни факултет; 3 године радног
искуства и да кандидат предложи или прихвати програм развоја задруге. Пријаве са биографијом и назнаком: „За Конкурсну комисију“ слати на горенаведену адресу, у року од 15 дана
од дана објављивања.

„DRA GROUP“ DOO

24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 11/1
e-mail: dragroup@dragroupw.com

Секретар

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у било ком занимању, без
обзира на радно искуство; познавање рада на рачунару (office,
internet); енглески језик - виши ниво; возачка дозвола Б категорије. Слање биографија на горенаведену мејл адресу. Оглас
остаје отворен до 31.12.2015. године.

ФРИЗЕРСКИ СТУДИО
„ELLE INSPIRATION“

11000 Београд, Бирчанинова 25
тел. 063/868-3033

Мушко - женски фризер
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; 12 месеци радног искуства на наведеним пословима. Кандидати треба да се јаве на
наведени број телефона. Рок за пријављивање је 30 дана од
дана објављивања огласа.

ШАМПАЊАЦ Н

21000 Нови Сад, Футошки пут 9
тел. 063/501-898

Радник у кухињи (уз кувара)
2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у занимању кувар,
рад у сменама, обезбеђена исхрана, пробни рад 3 месеца.

Конобар
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању келнер,
конобар, рад у сменама, обезбеђена исхрана, пробни рад 3
месеца. Заинтересовани кандидати могу се јавити на контакт
тел. 063/501-898, достављање радних биографија на увид. Рок
за пријављивање на конкурс је 30 дана.

Р.Б. ГЛОБАЛ ДОО

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 40
тел. 031/516-751

Менаџер продаје - комерцијалиста
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, VI и VII степен
стручне спреме и комерцијални смерови, односно смерови
продаје, могу бити предност; искуство у директној продаји,
посебно у продаји пића, може бити предност; возачка дозвола
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Б категорије - активан возач; добро знање рада на рачунару;
пожељно знање енглеског језика; да кандидат није осуђиван,
у судском поступку, или под истрагом. Послови: разумевање
и спровођење продајне стратегије, учешће у развоју продајне
стратегије; реализација планова и постизање циљева продаје;
послови директне продаје производа - таргетирање нових
купаца и иницијација сарадње, одржавање и унапређивање
сарадње са постојећим купцима; сарадња са поддистрибутерима у процесу продаје и наплате; презентација производа;
праћење купаца и продајних места, наплата; подршка купцима у процесу продаје - обука и инструктажа купаца; организација промоција бренда, асистирање у припреми маркетиншких
материјала; праћење и анализа тржишта, предлози за унапређење продаје; извештавање и пратећи административни и
други послови. Место боравка: Ужице, Пожега, Чачак, Краљево, Крагујевац или друго место централне и западне Србије.
Предвиђена је претходна провера радних способности. Радни
однос је на неодређено време, пробни рад 6 месеци. Биће контактирани само кандидати који уђу у шири избор. Пријаве, CV
са фотографијом и диплому/доказ о стручној спреми послати
на e-mail: posao@starasokolova.com.

„ЗЕЛЕНИ ХИТ“ ДОО

11070 Нови Београд, Тошин бунар 188а/36
тел. 065/3713-612
e-mail: office@zelenihit.rs

Ложач у зимском периоду/чувар у летњем
периоду
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, пожељно
радно искуство на сличним пословима, али није неопходно.
Ноћни рад, општина и место рада: Земун, Батајнички пут бб
(ПИК Земун). Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс путем
телефона: 065/3713-612.

EUROLUX SECURITY DOO

11000 Београд, Булевар деспота Стефана 115
тел. 064/858-4811, 064/858-4821

Службеник обезбеђења без оружја
на одређено време од 12 месеци
48 извршилаца

Службеник обезбеђења без оружја
на одређено време од 12 месеци, особе са
инвалидитетом
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању, 6 месеци радног искуства. Посебна знања и вештине:
пожељно је уверење о положеном испиту за противпожарну
заштиту са полагањем државног испита, почетни ниво знања
енглеског језика, возачка дозвола Б категорије, лиценца за
вршење основних послова службеника обезбеђења. Предност: искуство у продајним објектима. Кандидати треба да се
јаве на наведене бројеве телефона или на и-мејл: msakic@
euroluxsec.rs. Рок за пријављивање: 10.01.2016. године.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Бесплатна публикација о запошљавању

Mедицина
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА
Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство
правде - Управа за извршење кривичних санкција, Београд,
Немањина 22-24.
Рокови: од 07.12.2015. године до 21.12.2015. године.
Радна места која се попуњавају:
СПЕЦИЈАЛНА ЗАТВОРСКА БОЛНИЦА У БЕОГРАДУ

1. Лекар специјалиста неуропсихијатар или
психијатар
у Одсеку А за обавезно лечење акутних
психијатријских болесника
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области медицинске науке на студијама другог степена (академске интегрисане студије, академске докторске), односно на основним
студијама у трајању од најмање пет година, положен специјалистички испит из неуропсихијатрије или психијатрије и најмање пет година радног искуства у струци на истим или одговарајућим пословима.
У изборном поступку се проверава: познавање прописа
из области Закона о извршењу кривичних санкција које се
односи на област здраствене заштите осуђених лица - усмено.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава
са биографијом (име и презиме, радна биографија, јединствени матични број, адреса и број телефона); 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 за стручну спрему која је наведена у условима за радно место); уверење из суда да се против кандидата не води
кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној
дужности (не старије од 30 дана); оригинал или оверена фотокопија потврде о радном искуству у струци (у степену стручне спреме из услова конкурса); потврда треба да је издата од
послодавца и да садржи радно место и период, као и стручну
спрему и звање из дипломе на којим је пословима кандидат
радио; доказ о положеном специјалистичком испиту из неуропсихијатрије или психијатрије.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне и уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашено радно место конкурсна комисија ће спровести изборни поступак у просторијама Управе за
извршење кривичних санкција, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени телефоном или телеграмом, на адресе наведене у пријавама.
Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде
- Управа за извршење кривичних санкција, Немањина 22-26,
11000 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс“. Лица која су
задужена за давање обавештења о конкурсу: Сања Пешић
Дамљановић, тел. 011/3631-193.
16.12.2015. | Број 652 |
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Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази у оригиналу или овереној фотокопији од надлежног
органа, као и неблаговремене и непотпуне пријаве, биће одбачене. Управа за извршење кривичних санкција ће службеним
путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 254
Закона о извршењу кривичних санкција. Сходно члану 64 Закона о државним службеницима, кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, а нису приправници, подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Обавештавају
се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз
писмени захтев кандидата. Овај конкурс се објављује на сајту
е-Управе, у публикацији „Послови“ и на сајту Министарства
правде - Управе за извршење кривичних санкција.
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.
Правни основ: Члан 54 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014),
Закључак Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6514/2015 од 30.06.2015. године.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине

на одређено време ради замене одсутног радника

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: да имају завршен медицински факултет
(звање доктор медицине - VII/1 степен стручне спреме), положен стручни испит, лиценцу за рад. Кандидат подноси следећу
документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету,
фотокопију потврде о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне лекарске
коморе, кратку биографију, фотокопију личне карте.

Административни радник
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: да имају завршену средњу стручну спрему,
гимназија или економска школа - IV степен стручне спреме.
Кандидат подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној школи, кратку биографију, фотокопију личне
карте.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на адресу: Српско-грчког пријатељства 17, Гроцка или непосредно у
канцеларији писарнице Правне службе. Пријаве поднете мимо
означеног рока и без потпуне документације неће се узимати
у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16

преглед у саветовалишту, лекарски преглед пре имунизације,
издавање лекарских уверења за упис у школу, давање вакцина, систематски преглед ученика основних и средњих школа,
лекарски преглед пре упућивања на климатско лечење, спровођење здравствено-васпитног програма, ради и друге послове из своје струке по налогу начелника диспанзера, за свој рад
одговара непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни
испит, VII/1 степен стручне спреме. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, јер се исте
не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 12. Обавезно назначити за које радно
место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на
сајту Дома здравља: www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли
- IV спрат.

АПОТЕКА ПАРАЋИН

35250 Параћин, Краља Петра I 69
тел. 035/573-184

Директор апотеке

на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред
општих услова прописаних законом испуњава и следеће
посебне услове: има високу стручну спрему - дипломирани
фармацеут - дипломирани фармацеут са положеним стручним
испитом и који има најмање 5 година радног стажа у области
здравствене заштите, дипломирани правник са завршеном
едукацијом из области здравственог менаџмента, дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента, радно искуство у области здравствене
заштите најмање 3 године. Кандидати подносе: пријаву на
оглас са кратком биографијом, фотокопију извода из матичне
књиге рођених, фотокопију уверења о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном факултету, односно положеном
специјалистичком испиту, лиценцу фармацеутске коморе,
фотокопију доказа о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, уколико је кандидат дипломирани правник, дипломирани економиста, дипломирани инжењер организације рада, фотокопију радне књижице, уверење вишег и
основног суда да се против кандидата не води истрага и да
није подигнута оптужница, лекарско уверење (подноси кандидат који ће бити изабран јавним конкурсом). Наведени докази
достављају се у овереним копијама. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у
Апотеку Параћин или послати на наведену адресу. Неблаговремене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и
неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Директор

Доктор медицине

на мандатни период од 4 године

Опис послова: први и поновни лекарски преглед, консултативни лекарски преглед, систематски лекарски преглед, лекарски

Опис послова: организује и руководи радом болнице, обавља
послове из своје струке, заступа болницу пред судовима и другим државним органима, одговоран је за благовремено и законито функционисање свих служби у болници, доставља све
важне информације и потребне извештаје надлежном минис-

у Служби за здравствену заштиту школске деце, на
одређено време до повратка одсутне запослене са
дужег боловања (трудничко/породиљско)
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тарству и управном одбору из делокруга свог рада, одговоран је за радну дисциплину и поштовање радног времена свих
запослених, стара се о благовременом преузимању и извршавању свих потребних мера у остваривању и унапређењу
здравствене заштите у болници, да би се остварило стручно,
ефикасно и рационално извршење свих послова из делокруга болнице, обавља и остале послове из свог делокруга предвиђане Статутом и Законом.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/19, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и следеће услове: завршен медицински факултет и специјализација из гране медицине која је из
делатности Специјалне болнице; завршен економски или правни факултет са едукацијом из области здравственог менаџмента; најмање пет година радног стажа у области здравствене
делатности; најмање три године радног искуства на руководећим позицијама; развијена комуникација, презентацијска и
организациона способност. Кандидати уз пријаву за конкурс
подносе: уверење о држављанству (оригинал или фотокопију,
не старију од шест месеци), потврду да нису осуђивани за
кривично дело које их чини недостојним за обављање функције директора установе, диплому о завршеном медицинском
факултету и диплому (односно потврду или уверење) којом
доказују да су завршили специјализацију из гране медицине
која је из делатности Специјалне болнице, диплому о завршеном економском или правном факултету са документацијом да
имају завршену едукацију из области здравственог менаџмента, потврду о радном искуству у струци од најмање 5 година (оригинал или оверену фотокопију), оверену фотокопију
радне књижице, програм плана и развоја Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања, фотокопију извода из
матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме,
европски CV на српском језику. Пријаве са документацијом
доставити лично или препорученом поштом на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Лекарско уверење се доставља након спроведеног
поступка избора кандидата. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Управни
одбор Специјалне болнице у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса извршиће избор кандидата и предлог
достави оснивачу. За све информације можете се обратити на
број телефона: 036/613-450.

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

КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ - ДЕДИЊЕ“
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Доктор медицине на специјализацији из
гинекологије и акушерства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет,
одобрена специјализација, знање страног језика, рад на рачунару (MsOffice пакет, Интернет). Уз пријаву заинтересовани
кандидати подносе: оверену копију дипломе, оверену копију
решења Министарства здравља о одобреној специјализацији,
решење о издавању лиценце или решење о упису у регистар
надлежне коморе.

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет,
стручни испит, знање страног језика, рад на рачунару (Ms
Office пакет, Интернет). Уз пријаву заинтересовани кандидати
подносе: оверену копију дипломе, оверену копију уверења о
положеном стручном испиту, решење о издавању лиценце или
решење о упису у регистар надлежне коморе.
ОСТАЛО: Пријаву са наведеним доказима и краћу биографију
са пропратним писмом доставити на адресу КБЦ „Др Драгиша
Мишовић - Дедиње“, Хероја Милана Тепића 1 или лично Архиви установе, Јована Мариновића 4.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА“

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

Доктор медицине - приправник

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

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

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема (доктор медицине), VII степен стручне спреме. Кандидати уз пријаву подносе следећу
документацију: диплому о завршеном факултету (оригинал
или оверена фотокопија), уверење из Националне службе
за запошљавање, кратку биографију. Пријаве се подносе на
адресу: Специјална болница „Сокобања“, 18230 Сокобања,
Војводе Мишића 48 или непосредно у болници. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Медицинска сестра - техничар

за послове здравствене неге хоспитализованих
болесника, на одређено време од 12 месеци, због
повећаног обима посла
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа педијатријског или општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног искуства. Кандидати су дужни да
доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице. Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање или
оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за
послове на које се примају. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за
пријем медицинске сестре - техничара, на одређено време по
основу замене, до повратка радника са боловања - 1 извршилац“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.
16.12.2015. | Број 652 |
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Оглас објављен 14.10.2015. године у публикацији
„Послови“, за радно место: гинеколошко-акушерска
сестра, на одређено време до повратка медицинске
сестре која се налази на боловању, поништава се у
целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Оглас објављен 04.11.2015. године у публикацији
„Послови“, за радно место: медицинска сестра, на
одређено време до повратка запослене са боловања,
поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВО

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-500

Грађевинарство и индустрија
TERAX NISKOGRADNJA DOO

24000 Суботица, Јована Микића 135
e-mail: teraxdoo@gmail.com
тел. 024/682-455

Механичар за грађевинске машине
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема у било ком занимању, најмање 12 месеци радног искуства на траженим пословима,
возачка дозвола Б, Ц категорије, теренски рад. Слање биографија на горенаведену мејл адресу или јављање телефоном на
горенаведени број. Оглас остаје отворен до 07.01.2016. године.

„KRYOOPREMA“ DOO PANČEVO
Панчево, Утве Златокриле 9
тел. 013/301-245
e-mail: sjovanovic@kryooprema.com

Металостругар

Директор

Опис посла: стругарски послови и помоћни браварски послови.

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом
о раду мора да испуњава и следеће услове: завршен медицински - стоматолошки факултет; специјализација из гране
медицине која је из делатности Дома здравља Смедерево;
најмање пет година радног стажа по положеном специјалистичком испиту или завршен економски или правни факултет,
едукација из области здравственог менаџмента, најмање пет
година радног стажа у области здравствене заштите од којих
је најмање три године радног стажа на пословима руковођења
у здравственој заштити.

УСЛОВИ: III или IV степен, средња стручна спрема, радно
искуство од 6 месеци, знање браварских послова; пожељна
возачка дозвола Б категорије. Обезбеђени превоз и исхрана,
пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса: до 31.12.2015. године. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем
поште, и-мејлом или да се јаве на контакт телефон послодавца. Лице за контакт: Светлана Јовановић.

ОСТАЛО: оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском/стоматолошком факултету, оверена фотокопија дипломе о завршеној специјализацији из гране медицине која је
из делатности Дома здравља Смедерево, потврда о дужини
радног стажа по положеном специјалистичком испиту, потврда суда да се против кандидата не води судски поступак за
кривична дела против здравља људи или оверена фотокопија дипломе о завршеном економском или правном факултету; оверена фотокопија дипломе о завршеној едукацији из
области здравственог менаџмента, потврда о дужини радног
стажа у области здравствене заштите, потврда суда да се
против кандидата не води судски поступак за кривична дела
против здравља људи. Уз тражену документацију кандидати
достављају и кратку биографију. Рок за подношење тражене
документације је 15 дана од дана објављивања. Документацију доставити у затвореним ковертама, лично или поштом, уз
обавезну назнаку: „За конкурс за директора” на горенаведену
адресу.

Оператер производње

на мандатни период од 4 године

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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PKC WIRING SYSTEMS DOO

11300 Смедерево, Шалиначка бб

20 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира на
занимање, пробни рад 6 месеци; рад се обавља у сменама,
ноћни рад, рад се обавља у стајаћем положају 8 сати; трака је
покретна, монтажа производа обавља се на основу упутстава;
кандидати не смеју бити далтонисти; предвиђено психолошко тестирање; превоз обезбеђен. Оглас је отворен до попуне
радних места. Конкурсна документација се доставља на горенаведену адресу.

КРУШИК - ПРЕЦИЗНИ ЛИВ ДОО
14242 Мионица, Топлички пут 11
тел. 014/34-22-322

Референт техничко-оперативне припреме
на одређено време до месец дана

УСЛОВИ: IV или VII степен стручне спреме, са вишегодишњим
искуством на пословима техничке оперативне припреме;
знање енглеског језика - виши конверзацијски ниво; поседовање возачке дозволе Б категорије. Кандидати треба да доставе радну биографију на немачком језику. Пријаве слати искључиво на горенаведену адресу или на и-мејл: jelena.citakovic@
emka.rs. Рок за пријем пријава је 30 дана.

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

Саобраћај и везе / Пољопривреда / Наука и образовање

Саобраћај и везе
TRANS-RAPID DOO

14000 Ваљево, Војводе Мишића 56
тел. 014/3422-014, 3422-267

Возач теретног моторног возила Ц и Е
категорије (шлепера) у међународном
превозу роба
на одређено време до 6 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: возачка дозвола Ц и Е категорије, без обзира на степен стручне спреме, са најмање шест месеци радног искуства
на пословима возача теретног моторног возила (шлепера).
Кандидати CV могу доставити лично или послати поштом у
року од 15 дана, на горенаведену адресу.

Пољопривреда
ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО

Београд - Земун, Ауто-пут Београд - Загреб 16
тел. 011/3133-833
e-mail: veselinka.izs@gmail.com

Истраживач - приправник
2 извршиоца

Опис посла: истраживач - приправник за рад у науци и на
пословима меро селекције и матичне евиденције.
УСЛОВИ: мастер инжењер пољопривреде - смер сточарство,
заснивање радног односа на неодређено време; старост: до
26 година; рад на рачунару - виши ниво; енглески језик - виши
ниво; возачка дозвола Б категорије. Трајање конкурса: до
28.12.2015. године. Кандидати своје радне биографије могу
послати на мејл послодавца, путем поште, јавити се послодавцу путем телефона или лично отићи на горенаведену адресу,
радним данима, од 10 до 13 часова. Лице за контакт: Веселинка Шево.

„MEGALIS TRADE“ DOO BEOGRAD
Београд, Радничка 35
тел. 011/3571-968
e-mail: office.megalis@gmail.com

Пољопривредни референт

Место рада: подручје општина Ивањица и Шид
2 извршиоца

Опис посла: организација пољопривредне производње.
УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме у пољопривредној струци; неопходно је вишегодишње искуство у организовању пољопривредне производње; рад на рачунару (основни
ниво); енглески језик - почетни ниво; возачка дозвола Б категорије (активан и искусан возач). Теренски рад, рад у сменама (прва и друга смена), обезбеђен превоз (аутомобил за рад
на терену), постоји могућност обезбеђивања смештаја, пробни рад - 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје радне биографије могу послати на мејл
послодавца. Лица за контакт: Гордана Кухне Јовковић и Ана
Мандић.
Бесплатна публикација о запошљавању

„ЕНОВИТИС“ ДОО ТОПОЛА

34310 Топола, Булевар краља Александра I 83
e-mail: info@enovitis.net

Руководилац продаје
Опис послова: уговарање продаје; одржавање контакaта са
купцима; праћење кретања на тржишту; састављање планова продаје; праћење реализације и наплате уговореног посла;
састављање извештаја и рад у седишту и на терену.
УСЛОВИ: IV, VI или VII/1 степен стручне спреме - пољопривредног или економског образовања; пожељно радно искуство у виноградарству и производњи вина или комерцијалним
пословима. Амбициозност, одговорност, преговарачке способности, способност тимског рада, активно знање енглеског језика, возачка дозвола Б категорије и знање рада на рачунару.
Радне биографије слати на горенаведену мејл адресу, најкасније до 16.01.2016. године.

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.

Посао се не чека,
посао се тражи
16.12.2015. | Број 652 |
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Поново оглашава
слободно радно место за рад у Јапану

Послодавац: Тerra Nursury School
Место рада: Јамагучи (на острву Хоншу), Јапан

Наставник енглеског језика

на одређено време - годину дана, са пробним радом
од 2 месеца

Опис посла: наставник енглеског језика y обданишту (рад са
децом узраста 1-6 година).
УСЛОВИ: дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер професор енглеског језика и књижевности
или специјалиста професор енглеског језика и књижевности;
возачка дозвола - међународна; пожељно поседовање TESOL/
TEFT.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај од стране послодавца (трошкове станарине плаћа кандидат по повољној цени), изабрани кандидат плаћа трошкове издавања радне визе, обезбеђен
превоз (повратна карта), плата у износу 180.000 јапанских
јена (бруто), око 1.700 евра (бруто); остали услови боравка
могу се наћи на сајту: http://terra-recruit.info.
Потребна документација (на енглеском језику): радна
биографија/CV (са фотографијом, образац преузети са сајта
http://terra-recruit.info), фотокопија дипломе оверена од стране судског тумача, фотокопија прве стране пасоша, пропратно писмо (укратко о томе зашто желите да радите у Јапану),
лекарско уверење није потребно, међународну возачку дозволу потенцијални кандидати не морају да доставе, али морају
имати при одласку у Јапан, по могућности издатој по Женевској конвенцији.
Начин конкурисања: Скенирану документацију заинтересовани кандидати треба да доставе на и-мејл адресу:
posredovanje.beograd@nsz.gov.rs или путем поште на адресу:
Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Гундулићев венац 23-25, 11000 Београд, са назнаком: „За
конкурс: Јапан“.
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити
на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања
разговора биће обавештени путем телефона кандидати који
уђу у ужи избор.
Рок трајања конкурса: до 31.12.2015. године.

Б Е О Г РА Д
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“

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

Наставник корепетитор

на одређено време, замена одсутног запосленог
преко 60 дана (предвиђено полагање аудиције)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), са Правилником о степену
и врсти образовања наставника у основној музичкој школи и
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама, оста-
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ли услови прописани чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс, са биографским подацима, кандидати су у обавези да приложе следеће
доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Поред наведеног, кандидати достављају:
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издато од одговарајуће високошколске установе (наставник и стручни сарадник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, па је потребно да достави уверење или
други одговарајући документ о положеном испиту из педгогије
и психологије у току студија или доказ о положеном стручном
испиту, односно положеном испиту за лиценцу); уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези
је да достави доказ да је положио ипспит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се шаљу на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
У поступку одлучивања о избору наставника директор врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима (коју врши
надлежна служба за послове запошљавања). Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о
неосуђиваности прибавља школа.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

11271 Сурчин, Братства јединства 1
тел. 011/8440-120
e-mail: vuksur@yahoo.com

Наставник у продуженом боравку

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник разредне наставе

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања. Поред општих услова за пријем у радни однос, утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“,
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично
тумачење и 68/2015), и то: 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; високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени грласник РС“, број 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015); психичка, физичка и здравствена
способност за рад са ученицима; држављанство РС; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и
68/2015); да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе
фотокопије следећих докумената, којима доказују да испуњавају услове конкурса: диплому о стеченом стручном образовању, уверење о држављантву РС, извод из матичне књиге
рођених, потврду високошколске установе да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу и доказ издат од
одговарајуће високошколске установе о знању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику). Доказ о испуњености услова који се тиче неосуђиваности за кривична дела,
прибавља школа, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима се подноси пре закључења
уговора о раду. Пријаве се достављају на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Достављена
документа се неће враћати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73

Расписује конкурс за стицање звања и заснивање
радног односа:

Редовни професор за ужу научну област
Рачунарска техника и информатика
Ванредни професор за ужу научну област
Електроника
Доцент за ужу научну област Аутоматика
Доцент за ужу научну област
Електроенергетски системи
2 извршиоца

и сарадника Електротехничког факултета у Београду, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Посебан услов: предмети уже научне области из којих се тражи просечна оцена - предмети области Радиокомуникације.

Асистент 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 уже научне области из којих се тражи просечна оцена: Дигитална електроника, Наменски рачунарски системи, Интегрисани рачунарски системи, Дигитални
ВЛСИ системи.
ОСТАЛО: Молбе са потребним документима (биографија са
списком објављених радова, копија дипломе, односно уверења
које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству),
доставити у року од 15 дана од дана објављивања - Архиви
Факултета, Булевар краља Александра 73.

ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА
„МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ“
Београд, Маршала Бирјузова 2-4
тел. 011/2432-613

Наставник италијанског језика
са 20% радног времена

Наставник француског језика

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

Наставник латинског језика

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

Наставник српског језика и књижевности
са 95% радног времена

Доцент за ужу научну област Енергетски
претварачи и погони

Наставник енглеског језика

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.

Наставник филозофије

Асистент за ужу научну област
Телекомуникације
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
Бесплатна публикација о запошљавању

са 65% радног времена
са 25% радног времена

Наставник психологије
са 10% радног времена

Наставник ликовне културе
са 10% радног времена

Наставник географије
са 30% радног времена

Наставник грађанског васпитања
са 20% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 10% радног времена

Наставник социологије
са 10% радног времена
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Наставник устава и права грађана
са 5% радног времена

Наставник математике
са 95% радног времена

Наставник физике

са 45% радног времена

Наставник хемије

са 40% радног времена

Наставник рачунарства и информатике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са чл.
8 ст. 2 и ст. 4 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“ бр. 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; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс неопходно је доставити: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту или доказ о положеном испиту за
лиценцу, а за кандидате који немају положен стручни испит,
односно испит за лиценцу, 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 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (достављају
кандидати који конкуришу за послове наставника); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству Републике Србије. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима се подноси пре закључења уговора о раду, а доказ
о неосуђиваности прибавља установа. Предвиђена је психолошка процена способности за рад са децом и ученицима, кандидата које директор изабере у ужи избор, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријава са доказима о
испуњености услова конкурса доставља се на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“ или се предаје непосредно
у школи, радним данима од 9 до 16 часова. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неовереном
документацијом, неће бити узете у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Војводе Степе 305

Редовни професор за ужу научну
област Информационо-комуникационе
технологије

Доцент или ванредни професор за
ужу научну област Експлоатација
телекомуникационог саобраћаја и мрежа
на одређено време од 5 година

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

Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Планирање, моделирање,
експлоатација, безбедност и еколошка
заштита у железничком саобраћају и
транспорту
на одређено време од 5 година

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

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

УСЛОВИ: у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05) и Статутом Универзитета и Статутом
Факултета.

Асистент за ужу научну област
Геометријско моделирање у саобраћају и
транспорту
за рад на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05) и Статутом Универзитета и Статутом
Факултета.

Асистент за ужу научну област Регулисање
и управљање саобраћајем на мрежи путева
и улица
на одређено време од 3 године

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

ОШ „БРАНКО ПЕШИЋ“

11080 Земун, Светотројичина 4
тел. 011/316-7133, 011/316-7134, 011/316-5530
e-mail: osbrankopesic@yahoo.com

1) Педагошки асистент

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

на одређено време до краја школске 2015/16.
године

Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Економија и маркетинг у
саобраћају и транспорту

на одређено време до краја школске 2015/16.
године

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

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања

на одређено време од 5 година
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2) Андрагошки асистент

3) Наставник математике
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4) Наставник математике

на одређено време до истека мандата директору
школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа,
кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 8
и 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/13, 35/15 и 68/2015),
и то: да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат за радно место
под бројем 1) треба да испуњава и посебне услове: да има најмање средњу стручну спрему; да има искуство за рад са децом
из осетљивих друштвених група, посебно ромском децом; обученост за рад на рачунару; способност тимског рада. Предност ће имати кандидати са искуством рада у школи. Кандидат
за радно место под бројем 2) треба да испуњава и посебне
услове: да има најмање средњу стручну спрему; савладан
Интегрални програм обуке за остваривање програма функционалног основног образовања одраслих; обученост за рад
на рачунару; способност тимског рада. Докази о испуњености
услова из става 1 тачке 1, 4 и 5 члана 120 ЗОСОВ, подносе
се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана пре
закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог члана прибавља установа. Предност ће имати кандидати са искуством рада у школи. Кандидати за радна места под бројевима
3 и 4 треба да испуњавају и посебан услов: савладан интегрални програм обуке за остваривање функционалног основног образовања одраслих, са појединачним модулима. Модул
1 - основне андрагошке вештине и и изградња школског тима
за директоре, стручне сараднике, наставнике и андрагошке
асистенте за остваривање ФООО - обавезан модул и Модул
2- обука наставника за остварење наставног плана и програма
за ФООО - математика - обавезан модул. Лекарско уверење
се доставља пре закључивања уговора о раду, а доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом прибавља установа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс сваки кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте, а наставно особље и: доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (уверење или потврду од стране високошколске установе, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи
у складу са Европским системом преноса бодова, при чему се
сматра да наставник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио испит за лиценцу, има
образовање из наведених дисциплина); доказ о знању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на језику на којем се
остварује образовно-васпитни рад). Кандидати своје пријаве
могу послати у року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Контакт
особа је секретар школе, тел. 011/3167-134. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
Бесплатна публикација о запошљавању

ПУ „РУЂЕР БОШКОВИЋ“

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3551-454
e-mail: konkurs@boskovic.edu.rs

Васпитач

на одређено време

УСЛОВИ: VII степен сручне спреме, учитељски факултет, са
лиценцом за васпитаче, најмање 5 година радног искуства,
знање енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1). Биографије слати искључиво на мејл адресу: konkurs@boskovic.edu.
rs, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, а кандидати
који уђу у ужи избор накнадно ће доставити осталу потребну
документацију.

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

Сарадник у звање самосталног стручног
сарадника за ужу уметничку област
Сценографија
на период од четири године

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.
Учесници конкурса подносе: а) 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; б) 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); в)
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. Под оригиналним радовима подразумевају се и пројекти у свим областима који нису
реализовани. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања. 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. 011/3281-251.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

Београд - Палилула, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Помоћни кувар

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
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Наука и образовање

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа или II
степен стручне спреме - ПК радник угоститељске струке, без
обзира на радно искуство, могућа провера психофизичких и
радних способности, уверење о здравственој способности; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о
одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија);
уверење о држављанству (фотокопија). Уверење да кандидат
није осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса, на горенаведену адресу, поштом или
лично, од 9 до 15 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

Београд - Палилула, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Медицинска сестра васпитач

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, васпитачки смер; без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом, уверење о здравственој способности, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или
уверења о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија).
Уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу,
поштом или лично, од 9 до 15 часова.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА

11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104, 3594-014, 3592-404

Наставник математике

са 45% радног времена, на одређено време,
замена запослене која обавља послове помоћника
директора, најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање у
складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама за ученике
лако ментално ометене у развоју („Просветни гласник РС“, бр.
1/95, 24/04, 10/09, 2/012). Наставници поред наведене стручне
спреме морају имати стручну дефектолошку оспособљеност
или стручну спрему дипломираног дефектолога.
ОСТАЛО: Поред општих услова и наведених услова у погледу
стручности, кандидати треба да испуњавају и друге посебне
услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да имају држављанство РС, уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (прибавља установа). Уз
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пријаву са кратком биографијом кандидат треба да достави и
оверене фотокопије докумената којима доказује да испуњава
услове конкурса (диплому о стеченом образовању, уверење
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених), доказ
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина (потврда, уверење и сл.) из чл. 8 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања (од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе). Доказ да је кандидат психички,
физички и здравствено способан за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњености услова се подносе на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Доцент за предмет Функционална
анатомија, ужа научна област Медицинске
науке у спорту и физичком вапитању
УСЛОВИ: Избор у звање доцента врши се на период од 5 година. Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 63, 64 и 65
Закона о високом образовању РС и да имају завршен медицински факултет. Потребна документација: молба, биографија
- СV, 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.

ОСНОВНА ШКОЛА „БЕЈЗА“
11030 Београд, Орфелинова 57
тел. 011/352-1986
e-mail: ana.klaic@bejza.rs

Хигијеничарка

на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, најмање 1 година
радног искуства на истим или сличним пословима, одговорност, озбиљност, педантност, енергичност, спремност на рад
у тиму.

Сервирка

на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, најмање 1 година
радног искуства на истим или сличним пословима, одговорност, озбиљност, педантност, енергичност, спремност на рад
у тиму.
ОСТАЛО: Све пријаве (CV са пропратним писмом) слати у
електронској форми, на и-мејл адресу: ana.klaic@bejza.rs.

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

Предавач - област Медицина, ужа научна
област Неурологија
на одређено време до 1/3 допунски рад

УСЛОВИ: магистеријум медицинских наука или специјализација из области неурологије, искуство у настави 3 године.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији радних места. Кандидати који конкуришу за рад
до 1/3 пуног радног времена на одређено време - допунски
рад потребно је да приложе и сагласност своје матичне радне организације у којој се налазе у сталном радном односу.
Пријаве на конкурс са биографијом, изводом из матичне књиге рођених, овереним дипломама, уверење о држављанству
и другим прилозима којима кандидат доказује да испуњава
услове конкурса, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ“

11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 4
тел. 011/8123-229

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава услове предвиђене чланом 8 став 2, чланом 59 и
чланом 120 Закона о основама образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), и то:
поседовање одговарајућег високог образовања стеченог на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске струдије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за
наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (положен стручни испит, односно испит
за лиценцу за наставника, односно стручног сарадника);
држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; знање језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-

рајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених),
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику), оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу, потврду о радном стажу у области образовања и
васпитања, радну биографију, доказ о поседовању организационих способности (факултативно). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Наведена документација не може бити старија
од шест месеци. Доказ о неосуђиваности прибавља школа пре
доношења одлуке о избору. Ближе информације о конкурсу
могу се добити у секретаријату школе, телефон: 011/8123-229.
Пријаве достављати лично или путем препоручене поште,
на горенаведену адрсу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО БУХА“

11000 Београд, XXI дивизија 31
тел/факс: 011/2417-174, 2402-393

Књижничар

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

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање завршена гимназија; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да су држављани Републике Србије; да знају језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању услова: доказ
о одговарајућем образовању - диплома (оверена фотокопија),
доказ о држављанству Републике Србије (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Извештај о извршеном претходном лекарском прегледу
(лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Извештај из казнене евиденције Секретаријата унутрашњих послова прибавља школа по службеној
дужности. Пријаве са потпуном документацијом кандидати
треба да пошаљу на горенаведену адресу, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати у поступку избора кандидата. Кандидати који испуњавају услове конкурса обавезни су да обаве
психолошку процену код Националне службе запошљавања, а
по захтеву школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73/II

Сарадник у звањe асистента за ужу научну,
односно уметничку област Геометрија
архитектонске форме

на Департману за архитектуру, на одређено време од
три године

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

Сарадник у звањe асистента за ужу научну,
односно уметничку област Визуелне
комуникације и архитектонска графика

на Департману за архитектуру, на одређено време од
три године
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Сарадник у звањe асистента за ужу научну,
односно уметничку област Архитектонско
конструктерство
на Департману за архитектонске технологије, на
одређено време од три године
2 извршиоца

Сарадник у звање асистента за ужу научну,
односно уметничку област Урбанизам и
просторно планирање
на Департману за урбанизам, на одређено време од
три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи и посебни услови утврђени су чланом 72 став
1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 186/15 - пречишћен
текст) и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ”, бр. 105/15 - пречишћен текст) и Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Пријаве кандидата са прилозима
(биографија, оверене копије диплома, списак оцена, оверена
копија уверења о држављанству, списак радова, потврда о
статусу и портфолио) доставити на адресу Факултета, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ПРАВО
УНИВЕРЗИТЕТА „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА”
11070 Нови Београд, Старо сајмиште 29
тел. 011/3131-246

Наставник у звању редовног професора
за научну област: Економија - 1 извршилац,
Финансије - 1 извршилац

УСЛОВИ: Приликом пријаве на конкурс, кандидати су у обавези да приложе следећу документацију: диплому о завршеним основним, магистарским (мастер) и докторским студијама (оверена фотокопија); одлуку о последњем избору у
звање; биографију са списком објављених радова; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; фотокопију
личне карте; уверење да се против кандидата не води кривични поступак. Радни однос за редовног професора заснива се
на неодређено време. Молбу и документацију доставити лично или путем поште, на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурсну комисију“. Рок за подношење молби је 8 дана од
дана објављивања огласа. Услови конкурса су предвиђени чл.
64 и 65 Закона 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) и општим актима Факултета. Информације на број
телефона: 011/3131-246.

за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и саме радове. Услови за избор прописани су Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета
и Правилником о организацији и систематизацији послова на
Факултету. Сви прилози достављају се у електронској форми,
на CD-у. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6440-132

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним студијама
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, са звањем: дипломирани економиста на смеровима: рачуноводство и ревизија
или банкарство и финансије; познавање рада на рачунару.
У радни однос на место шефа рачуноводства може да буде
примљено лице под условом: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву потребно је
доставити: оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме; оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; потврду да је одговарајуће
образовање стечено на српском језику. Доказ из тачке 2 члана
120 ЗОСОВ доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ
из тачке 3 прибавља школа. Неће се разматрати пријаве које
су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази
који се траже конкурсом и оних кандидата који не испуњавају
услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Школа нема
обавезу да доказе поднете уз пријаву враћа кандидатима који
нису изабрани. Пријаву доставити на адресу школе, у року од
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ „ЂУРО САЛАЈ“
11000 Београд, Немањина 28

Оглас објављен 25.11.2015. године у публикацији
„Послови“ поништава се за радно место: наставник
физике, на одређено време до повратка привремено
одсутног запосленог са боловања, са 50% радног времена. У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

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

Доцент за ужу научну област Маркетинг,
односи са јавношћу и мултимедијалне
комуникације
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне
области; научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност
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УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Микробиологија

Наставник у звању ванредног професора за
ужу научну област Филозофија уметности

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Патологија

11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета уметности и Статутом Факултета и имају
способност за рад у настави. Кандидати уз пријаву прилажу:
оверену фотокопију дипломе или уверења из области филозофије, оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним докторским студијама из области филозофије, биографију,
библиографију, списак објављених радова из филозофије и
филозофије уметности на формулару који се може добити у
секретаријату Факултета. Кандидати су дужни да на расписани
конкурс поднесу радове из одговарајуће области објављене у
научним часописима или зборницима са рецензијом. Пријаве
са прилозима и радовима подносе се Факултету, на наведену
адресу, од 10 до 13 часова, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

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

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Фармакологија, клиничка фармакологија и
токсикологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Судска
медицина
на одређено време од 5 година

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

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

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

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Фармакологија, клиничка
фармакологија и токсикологија
на одређено време од 5 година

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

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

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

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

Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Интерна медицина
(реуматологија)
на одређено време од 5 година

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

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

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

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

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хирургија
са анестезиологијом (анестезиологија и
реаниматологија)

Сарадник за избор у звање асистента за
ужу научну област Микробиологија

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хумана генетика

на одређено време од 3 године

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

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

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање асистента за
ужу научну област Социјална медицина
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет,
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.
Посебан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке
наставне предмете подносе доказ о радном односу на клиници
која је наставна база Медицинског факултета у Београду.
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ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуњавању услова
конкурса (у складу са Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду), подносе
се Писарници Медицинског факултета, на наведену адресу, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „ЧУДЕСНА ШУМА“
11000 Београд, Ђорђа Вајферта 45
тел. 063/283-579

Васпитач

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме у наведеном
занимању; 12 месеци радног искуства; лиценца за наставника, васпитача и стручног сарадника. Контакт са послодавцем:
директно упућивање кандидата према договореним терминима за разговор, слање пријаве на и-мејл: cudesnasumamail@
gmail.com, јављање кандидата на контакт телефон: 060/4487794, достављање радних биографија на увид. Рок за оглашавање: 25.12.2015. године.

ГЊИЛАНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МЛАДЕН МАРКОВИЋ”
38263 Врбовац - Витина

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања (одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису које
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за
рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ одржављанству (не старији од 6 месеци), оверен
препис - фотокопију дипломе о стеченом високом образовању,
оверен препис - фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству,
лекарско уверење (не старије од 6 месеци), извод из казнене
евиденције МУП-а и суда (не старије од 6 месеци), оригинал
или оверени препис извода из матичне књиге рођених, преглед кретања у служби са биографским подацима, доказе о
својим организационим способностима. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе или лично у
школи. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса
слати на адресу школе или доставити лично у школи.

www.nsz.gov.rs
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Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРКО ПАЈИЋ“
32233 Вича

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене радника на
боловању

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и посебне услове из Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр.
11/2012, 15/2013). Пријаве са потребним документима (оверене фотокопије) достављају се у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“, на адресу: ОШ
„Марко Пајић“, Вича 32233.

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

Наставник у звање ванредног или
редовног професора за ужу научну област
Социологија
ванредни професор се бира на одређено време од
пет година, а редовни на неодређено време

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, научни степен доктора социолошких наука, способност за наставни рад, услови
прописани чланом 64 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и
68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и ближим условима утврђеним Правилником о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу -www.kg.ac.rs/Docs/pravilnik,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата и непостојање сметњи из члана 62 став 4 Закона о
високом образовању. Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије диплома о завршеним основним студијама,
академском називу магистра наука и научном степену доктора
наука, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, биографију са подацима о досадашњем раду, списак
објављених стручних и научних радова, као и саме радове,
доказ о неосуђиваности правноснажном судском пресудом за
кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом образовању и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
35223 Велики Поповић

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 25.11.2015.
године, поништава се у целости.

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
35223 Велики Поповић

1) Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог

2) Наставник музичке културе

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

3) Наставник ликовне културе

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

4) Административно-финансијски радник/
спремачица
са 50% радног времена на пословима
административног радника и 50% на пословима
спремачице, на одређено време ради замене
одсутног запосленог

УСЛОВИ: За радна места под 1), 2) и 3) кандидат треба да
поседује одговарајуће високо образовање, сагласно одредбама чл. 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, средња економска или правно-биротехничка школа. Поред услова у погледу
одговарајућег образовања, сви кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 ст.
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.
ОСТАЛО: оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, за радно место наставника доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (уверење или потврда издата од стране
високошколске установе од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова или оверена фотокопија индекса са положеним испитима из педагогије и психологије или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу),
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал
или оверена копија), доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на коме се остварује обра-

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

зовно-васпитни рад). Уколико се предају фотокопије исправа,
исте морају бити оверене од стране надлежног органа, иначе се неће узети у разматрање. Лекарско уверење изабрани
кандидат подноси пре закључења уговора о раду, а доказ о
неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности.
Психолошку процену способности за рад са ученицима врши
Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Одлуку о избору наставника директор доноси у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима, а одлуку о
избору административног радника у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријава на конкурс. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
са потребном документацијом слати на горенаведену адресу.

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

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Методика наставе природе и
друштва
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни степен: доктор наука - методика наставе из
уже научне области за коју се бира, способност за наставни
рад, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,45/15 - аутентично тумачење и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Статутом Факултета и ближи услови утврђени Правилником о
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, број
I-01-13 од 10.1. 2014. године - www.kg.ac.rs/Docs/pravilnik), у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата, као и непостојање сметњи из члана 62 став 4 Закона о
високом образовању.

Наставник у звање доцента за ужу стручноуметничку област Ликовна уметност са
методиком наставе
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: завршен факултет примењених умености, академски назив: магистар уметности, способност за наставни рад,
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,45/15 - аутентично тумачење и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом
Факултета и ближи услови утврђени Правилником о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, број I-01-13
од 10.01.2014. године - www.kg.ac.rs/Docs/pravilnik), у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата, као
и непостојање сметњи из члана 62 став 4 Закона о високом
образовању.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије диплома о завршеним свим нивоима студија, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, стручну
биографију, списак објављених стручних, научних и уметничких радова, као и саме радове, доказ о неосуђиваности правноснажном судском пресудом за кривична дела из члана 62
став 4 Закона о високом образовању и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.
16.12.2015. | Број 652 |
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КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ“
Приштина
са седиштем у Штрпцу

К РА Г У Ј Е В А Ц
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„СВЕТИ АРХАНГЕЛ“

38236 Штрпце
тел. 0290/70-005

34000 Крагујевац, Зорана Ђинђића 24
тел. 065/322-2210

Наставник биологије

Секретар приватне средње школе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, у матичној школи у Јажинцу и истуреним
одељењима у Племетини и Косовској Каменици

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање
за наставнике основне школе, у складу са чланом 8 и чланом
120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 52/09, 72/11, 55/13 и 68/15)
и члана 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, број 11/12 и 15/13). Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству
(не старије од шест месеци), уверење суда да кандидат није
под истрагом (не старије од шест месеци), оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси се пре
закључења уговора о раду). Пријаве доставити на горенаведену адресу школе, у року од осам дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

Студијски програм за социологију

Сарадник у настави за ужу научну област
Социологија
на одређено време од једне године

Студијски програм за српски језик и књижевност

Сарадник у настави за ужу научну област
Савремени српски језик
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати за наставника треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 64 и 65 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС”, број 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,
45/15 - аутентично тумачење и 68/15), Статутом Филозофског факултета и Правилником о ближим условима за избор у
звање наставника Универзитета у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, дипломе о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није
правноснажном пресудом осуђиван за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примање мита у обављању
послова у високошколској установи, уверење о држављанству
Републике Србије), подносе се на адресу Филозофског факултета, Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица, са
назнаком: „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
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неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Обавештења се могу добити и на
бројеве телефона: 028/425-473 и 425-475.
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на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: дипломирани правник, возачка дозвола Б категорије, знање рада на рачунару. Лице ће обављати административне, правне и менаџерске послове везане за рад приватне
средње школе. Заинтересовани кандидати могу добити више
информација позивом на број: 065/322-2210, најкасније до
07.01.2016. године.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН ЈЕЛЕНИЋ“
34324 Горња Трнава
тел. 034/832-001

Наставник хемије

за 20% радног времена, на одређено време до
повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: За наведено радно место кандидат треба да испуњава следеће услове стручне спреме: високо образовање у наведеном занимању у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.
Поред наведених услова кандидат мора испуњавати и следеће
услове: да има психичку, физичку и здраствену способност
за рад са децом и ученицима; да је држављанин Републике
Србије; да није осуђиван за кривична дела наведена у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми и уверење
о држављанству. Пријаве на конкурс слати на горенаведену
адресу. Рок за подношење пријава по конкурсу је 8 дана од
дана објављивања.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање ванредног професора
за ужу уметничку област Виолина (главни
предмет)
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 УниверзиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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тета 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.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник у звање доцента за ужу
уметничку област Сликарске технике

Сарадник у звање вишег или самосталног
уметничког сарадника за ужу уметничку
област Виолина (читање са листа и
прорада оркестарског материјала)

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области за коју
се бира или високо образовање првог степена и призната
уметничка дела, непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни услови
предвиђени чл. 64 и 65 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012,
89/2013, 99/14, 45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-01/95 од 30.03.2015. године
- www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета 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. Кандидати
подносе на конкурс 10 самосталних радова из уже уметничке
области за коју конкуришу. Радови се предају у оргиналу или у
дигиталној форми (на CD-у).

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

на одређено време од пет година или на неодређено
време
2 извршиоца

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.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наведене
конкурсе: 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), 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.
Бесплатна публикација о запошљавању

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

са 50% радног времена, на одређено време од 5
година

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање са укупном просечном оценом најмање 8, високи уметнички резултати и изразита
способност за уметничку сарадњу и наставни рад или изузетна
уметничка остварења која су од значаја за развој културе и
уметности, значајна признања за уметнички рад и нарочита
способност за уметничку сарадњу и наставни рад као и непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању
и остали општи и посебни услови предвиђени чл. 70 Закона 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 30.04.2015. године) - (www.
filum.kg.ac.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у
Крагујевцу.

Сарадник у звање сарадника у настави
за ужу научну област Шпански језик и
лингвистика
са 80% радног времена, на одређено време од
годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких
студија који је основне академске студије завршио са укупном
просечном оценом најмање 8 и који је у току студија показао
смисао за наставни и научни рад из области за коју конкурише
као и непостојање сметњи из чл. 62 став 4 Закона о високом
образовању РС. Општи и посебни услови предвиђени су чл.
71 Закона 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 30.04.2015.
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.
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) и уверење о уписаним мастер студијама (за кандидате који се бирају у звање сарадника
у настави). 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 огласа.
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К РА Љ Е В О
ОШ „МИЛУН ИВАНОВИЋ“

36342 Ушће, Милуна Ивановића бб
тел. 036/5430-055

Секретар

на одређено време ради замене запосленог одсутног
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, 32/13, 75/14), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене чл. 68 и чл. 120 ст. 1 тачке 1, 2,
3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/2015); да
има образовање утврђено у чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 и 68/2015); 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 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: доказ о образовању,
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених
(не старији од 6 месеци), 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 9 до
12 часова.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”
36000 Краљево, Доситејева 5
тел. 036/312-796

Наставник разредене наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати морају да
испуњавају следеће услове: одговарајуће образовање, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилником о организацији рада и систематизацији радних места; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставља изабрани кандидат); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(прибавља школа по службеној дужности); да су држављани
Републике Србије. Пријаве са одговарајућом документацијом
(диплома, уверење о држављанству - копија, извод из матичне књиге рођених - копија) послати на горенаведену адресу
или предати лично, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
36207 Витковац
тел. 036/5873-889

Наставник енглеског језика
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати треба да
испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду и посебне услове предвиђене члановима 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: да имају одговарајуће
образовање: професор, односно дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил енглески језик), мастер професор
језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик), дипломирани филолог англиста
- мастер; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да имају држављанство Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 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,
у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: диплому о стеченом
одговарајућем образовању, уверење о држављанству, уверење (потврду) о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи и извод из матичне
књиге рођених. Уверење о неосуђиваности школа прибавља
по службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже по
доношењу одлуке, а пре закључења уговора о раду. Сва документа се прилажу у оригиналу или оверене фотокопије. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 036/5873-889.

КРУШЕВАЦ
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

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

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 25.11.2015.
године, услед техничке грешке мења се у називу радног места - спремачица, на одређено време до повратка одсутног запосленог и исправно треба да гласи:
помоћни радник - спремачица, на одређено време до
повратка одсутног запосленог, са 50% радног времена. Оглас остаје отворен до 18.12.2015. године.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРСТЕНИК
37240 Трстеник, Вука Караџића 11
тел. 037/711-842

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (породиљско одсуство и одсуство са
рада ради неге детета)

УСЛОВИ: Поред услова прописаних чл. 8 и чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аут. миш. и 68/15), кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Правилником о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015).
Уз пријаву доставити (оверене преписе): диплому о стручној
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, потврду високошколске установе којом се потврђује
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. Лекарско уверење подноси изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи избор
биће упућени на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, у Националну службу за запошљавање у Крушевцу. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору кандидата биће донета у законском
року.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОБРИЦА ЋОСИЋ“
37245 Велика Дренова
тел. 037/725-110

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема: професор физике;
дипломирани физичар; професор физике и хемије; дипломирани педагог за физику и хемију; професор физике и основе
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 експирименталну 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; дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије; дипломирани
физичар - мастер физике - астрономије; дипломирани физичар
- мастер медицинске физике; дипломирани професор физике
- хемије, мастер, дипломирани професор физике - информатике; дипломирани физичар - теоријска и експириментална
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. Лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима из области физике.
ОСТАЛО: 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 васпиБесплатна публикација о запошљавању

тања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати достављају следеће доказе о испуњености услова: извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, који су издати
у последњих шест месеци или имају трајно важење, оверену
фотокопију дипломе, кратку биографију. Одлука о избору кандидата биће донета у законском року. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
37226 Блажево, Брус

Професор енглеског језика

са 54% радног времена, на одређено време до
повратка радника са функције

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: Уз молбу је потребно доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству. Непотпуна документација се неће разматрати.
Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37220 Брус, Братиславе Петровић 69
тел. 037/825-164

Наставник енглеског језика

за рад у Брусу, Батоту, К. Реци, В. Грабовници, на
одређено време до повратка радника са боловања

Наставник историје

за рад у Брусу и Батоту, на одређено време до
повратка радника са функције, са 35% радног
времена

Наставник техничког и информатичког
образовања

за рад у Милентији, са 40% радног времена, на
одређено време до повратка радника са боловања

Наставник информатике и рачунарства

за рад у Брусу и Милентији, са 65% радног времена,
на одређено време до повратка радника са боловања

Наставник физике

за рад у Брусу, Милентији, Батоту и К. Реци, на
одређено време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: Кандидат мора да има одговарајућу психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, држављанство Републике Србије, одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона о основама система образовања
и васпитања - на студијама другог степена, мастер специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, 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
и у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања.
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ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о поседовању образовања 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, односно уверења или други документи о положеним
испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу,
извод из књиге рођених. Уверење о неосуђиваности прибавља
школа. Лекарско уверење се подноси пре закључивања уговора о раду. Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ КОРЧАГИН“
37204 Велики Шиљеговац

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, за рад у подручном одељењу у Бољевцу

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према члану 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: професор 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.

Наставник српског језика

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

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према члану 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: професор српског језика и књижевности,
професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским
књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор,
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и
опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор за српскохрватски језик са
источним и западним словенским језицима, професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик,
дипломирани филолог за српски језик и књижевност, професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, професор српског језика и српске књижевности,
дипломирани компариста, мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и
лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком;
мастер професор језика и књижевности (студијски програми:
Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски
језик, Српска филологија српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност.
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Наставник биологије

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, са 90% радног времена, за рад у матичној
школи и подручном одељењу у Рибару

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према члану 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: професор биологије, дипломирани
биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани биолог - смер заштите животне средине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор биологије
- географије, професор биологије - хемије, професор биологије - физике, професор биологије - информатике, професор
биологије - математике, дипломирани професор биологије мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер,
дипломирани професор биологије - географије, мастер дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломирани биолог
заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор
биологије, мастер професор биологије и географије, мастер
професор биологије и хемије. Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије биологије.
ОСТАЛО: 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;
да је држављанин Републике Србије; да познаје језик на коме
се изводи образовно-васпитни рад. Проверу психофизичких
способности кандидата за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Кандидате који конкуришу за радно
место наставника установа ће послати на утврђивање психофизичких способности (у пријави кандидати треба да наведу датум провере, ако није старија од 6 месеци). Уз пријаву
кандидати прилажу: извод из матичне књиге рођених (оригинал), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ о стручној спреми (оверена фотокопија), уверење о положеном стручном испиту, ако
га поседују (није обавезан део документације, јер није услов за
заснивање радног односа) и доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање од 30 бодова и шест бодова праксе у установи, сходно члану 8 став 4 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уверење из казнене евиденције школа прибавља
по службеној дужности. Доказ о здравственој способности
прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Документа се прилажу у овереној фотокопији. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана оглашавања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити од секретара школе,
на број: 037/852-400.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРАЈКО СТАМЕНКОВИЋ“
16000 Лесковац, Дубочица 72
тел. 016/222-725

Наставник музичке културе

са 85% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат
треба да има стечено одговарајуће образовање у складу са
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања. („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) на студијама другог степена (мастер
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 степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), да има
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 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 образовања из чл. 8 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања (чл. 121 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); диплому о стеченом образовању и доказ да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (потврда - уверење
одговарајуће високошколске установе о броју бодова, односно положеним испитима или оверена фотокопија уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу);
доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (само кандидат који образовање није стекао на српском језику - достављањем потврде
одговарајуће високошколске установе да је положио испит из
српског језика). Сва документа се прилажу у оригиналу или
као оверене фотокопије. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на адресу школе, у року

од 8 дана од дана објављивања конкурса. По истеку конкурсног рока, 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. Непотпуне
и наблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

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

Професор техничког цртања

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског боловања,
најдуже до 30.11.2016. године

Професор обликовања намештаја

са 20% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског боловања,
најдуже до 30.11.2016. године

Професор теорије дизајна

са 30% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског боловања,
најдуже до 30.11.2016. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовне профиле столар и техничар за обликовање
намештаја и ентеријера („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 15/06, 8/09 и 16/05). Кандидати треба да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да имају држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити доказе
о испуњавању наведених услова: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених. Уверење о неосуђиваности школа
прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење се
прилаже по доношењу одлуке, а пре закључивања уговора
о раду. Сва документа се прилажу у оригиналу или оверене
фотокопије. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

НИШ
ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА
„СТЕВАН СРЕМАЦ“

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник немачког језика

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

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

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност; професор немачког језика и књижевности и италијанског језика; мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и
књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки
језик и књижевност). Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да има стечено одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања: на студијама другог степена
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(мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању 44/10, почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; да испуњава услове у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву са биографијом поднети доказ
о одговарајућем степену стручне спреме, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа по службеној дужности. Осим тога, вршиће се и претходна провера психофизичких
способности кандидата од стране Националне службе за запошљавање у Нишу, о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Сва документа се прилажу у оригиналу или као
оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
18000 Ниш, Александра Медведева 18
тел. 018/588-051

Наставник програмирања

на одређено време преко 60 дана, ради замене
одсутне запослене

Наставник веб-дизајна

за 4 часа недељне наставне норме, на одређено
време преко 60 дана, ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: дипломирани инжењер
електротехнике; дипломирани инжењер електронике; дипломирани математичар, смерови: програмерски, рачунарства и информатике; професор информатике; дипломирани
инжењер за информационе системе, односно дипломирани
инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани математичар;
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно
завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима; мастер
инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програм
рачунарске комуникације и претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на
студијском програму рачунарске мреже и комуникације; мастер математичар; мастер информатичар; мастер инжењер
информационих технологија; мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке).
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати, у
оквиру завршених студија, положено најмање 5 предмета из
области рачунарства и информатике (од тога најмање један из
области Програмирање и најмање један из области Објектно
оријентисано програмирање) и најмање 2 предмета из једне
или две од следећих области: Математика и Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне
високошколске установе.
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Наставник практичне наставе

за 4 часа недељне наставне норме, на одређено
време преко 60 дана, ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани инжењер електронике, сви
смерови осим индустријске енергетике; дипломирани математичар, смерови: програмерски, рачунарства и информатике;
професор информатике; дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер
организационих наука, одсеци за информационе системе,
информационе системе и технологије; дипломирани инжењер
рачунарства; дипломирани математичар; мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне
академске студије у области електротехнике и рачунарства, на
свим студијским програмима; мастер инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програм рачунарске комуникације
и претходно завршене основне академске студије у области
електротехнике и рачунарства, на студијском програму рачунарске мреже и комуникације; мастер математичар; мастер
информатичар; мастер инжењер информационих технологија; мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско
инжењерство и рачунарске науке). Лица која су стекла академско звање мастер морају имати, у оквиру завршених студија, положено најмање 5 предмета из области рачунарства
и информатике (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано
програмирање) и најмање 2 предмета из једне или две од
следећих области: Математика и Теоријско рачунарство, што
доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске
установе.

Наставник оперативних система

за 4 часа недељне наставне норме, на одређено
време преко 60 дана, ради замене одсутног
запосленог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: дипломирани инжењер
електротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски; дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске
енергетике; дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер електроника и телекомуникације; мастер инжењер електротехнике и
рачунарства, претходно завршене основне академске студије
у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским
програмима, осим из области енергетике; мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, студијски програм рачунарске
комуникације и претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијском
програму рачунарске мреже и комуникације.

Наставник тестирања и дијагностике
мехатронских система

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: дипломирани инжењер
машинства; дипломирани машински инжењер; дипломирани
инжењер електронике; дипломирани инжењер електротехнике; мастер инжењер машинства (претходно завршене студије
првог степена - основне академске студије из области машинског инжењерства); мастер инжењер електротехнике и рачунарства (претходно завршене студије првог степена - основне
академске студије у области електротехнике и рачунарства).
Лица са наведеном врстом стручне спреме требало би да су
стекла и најмање трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање 3 годиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

не радног искуства на пословима одговарајућег образовног
профила ван образовне установе.
ОСТАЛО: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања - „Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13 (доказ доставити уз
пријаву на конкурс); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа по
службеној дужности); држављанство Републике Србије (доказ
доставити уз пријаву на конкурс); знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ доставити уз пријаву на
конкурс). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ЋАМИЛ СИЈАРИЋ“
36300 Нови Пазар
тел. 020/384-873

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству и одсуству ради неге детета,
закључно са 24.03.2017. године

Наставник француског језика

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству и одсуству ради неге детета,
са 33,33% радног времена, закључно са 27.06.2016.
године

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству и одсуству ради неге детета,
са 20% радног времена, закључно са 03.05.2016.
године

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у
радни однос утврђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца; да имају
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања
доказују се приликом пријема у радни однос и поверавају се
у току рада. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оригинал или оверену копију дипломе, односно уверење
којим доказују одговарајуће високо образовање; оригинал
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; оригинал
извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци;
одговарајући доказ (потврда, уверење или друга исправа коју
издаје надлежна високошколска установа), којим се доказује
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да кандидат има одговарајуће образовање из психолошких и
методичких дисциплина; одговарајући доказ којим се доказује
познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (познавање српског и босанског језика). Пријаве са
потребним документима слати на адресу: Основна школа
„Ћамил Сијарић“, Нови Пазар, 36300 Нови Пазар, са ознаком:
„За конкурс“ или лично доставити управи школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Информације о
конкурсу могу се добити на телефон: 020/384-873.

ОШ „МУР“

36300 Нови Пазар, Мур бб
тел. 020/383-130, 510-0012

Наставник физике

са 30% радног времена, на одређено време до
престанка дужности директора школе, а најдуже до
14.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у радни
однос утврђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11
и 55/2013), и то: ако има одговарајуће образовање; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као ни за кривична дела насиље у
породици, има држављанство Републике Србије; зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања доказују се приликом пријема у радни однос и поверавају се у току рада. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да доставе: оригинал или оверену копију дипломе, односно
уверење којим доказују одговарајуће образовање; оригинал
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; оригинал
извода из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци;
одговарајући доказ (потврда, уверење или друга исправа коју
издаје надлежна високошколска установа), којим се доказује
да кандидат има одговарајуће образовање из психолошких и
методичких дисциплина; одговарајући доказ којим се доказује
познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са потребним документима слати на адресу:
Основна школа „Мур“, Мур бб, 36300 Нови Пазар, са назнаком:
„За конкурс“ или лично доставити управи школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Информације
о конкурсу могу се добити на бројеве телефона: 020/383-130,
510-0012.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар, Расима Халиловића бб

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

Наставник енглеског језика и књижевности
на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, за 60% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама. У радни однос
може бити примљено лице под условима прописаним законом,
и то да испуњава услове прописане чланом 8 и чланом 120
Закона о основама система образовања. Уз пријаву на конкурс доставити следећу документацију: доказ о стручној спреми (диплому), извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, радну књижицу, доказ о познавању језика на
коме се обавља образовно-васпитни рад, доказ о потребном
образовању из педагошких, психолошких и методичких дис16.12.2015. | Број 652 |
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циплина стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова или уверење о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу. Лекарско уверење ће доставити кандидат
по чијој пријави буде позитивно решено. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Документа слати или
донети лично, на адресу: Угоститељско-туристичка школа,
Расима Халиловића бб, 36300 Нови Пазар.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА НОВАКОВ“

21433 Силбаш, Краља Петра I
тел/факс: 021/764-829

Наставник математике

на одређено време до повратка радника са
боловања, са 89% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, у складу са Законом и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи: професор
математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику, дипломирани
математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена
математика, дипломирани математичар - математика финансија (са иборним предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике
и математике, мастер професор информатике и математике,
дипломирани професор математике - мастер, дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика,
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике
- теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер,
дипломирани математичар и информатичар.
ОСТАЛО: Посебни услови: да кандидат испуњава услове из
члана 120 став 1, а у вези са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
72/2009, 52/2011 и 55/2013), да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидати који су
у току студија положили испите из педагогије и психологије
или су положили стручни испит, односно испит за лиценцу,
испуњавају наведени услов). Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да доставе: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију), уверење
високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких диспиплина и пракси у установи, односно уверење о положеним испитима из педагогије и психологије или уверење о положеном испиту за лиценцу, фотокопију
важеће личне карте, кратку биографију, доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
(лекарско уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Доказ да кадидат није осуђиван
прибавља школа.
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Спремачица

у издвојеном одељењу школе у Деспотову, на
одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидат за пријем у радни однос мора испуњавати следеће законом прописане услове за заснивање радног
односа: 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 кандидати треба да доставе:
оверену фотокопију сведочанства, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију),
фотокопију важеће личне карте, краћу биографију, лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа.
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Доцент за ужу научну област Уређење,
заштита и коришћење вода
2 извршиоца

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

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевинске струке,
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро струке, услови
прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у
радни однос (навести звање, прецизан назив уже области и
датум објављивања конкурса) и доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома
и додатка дипломи, оригинални доказ о држављанству (не
старији од 6 месеци), оригинални извод из матичне књиге
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рођених, уверење из суда да против кандидата није донето
решење о спровођењу истраге, није подигнута оптужница или
поднет оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење
предузима по службеној дужности, свим дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ о нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и саме
радове. Пријаве слати на горенаведену адресу, за 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.

ОШ „МИЛЕТА ПРОТИЋ“

21424 Товаришево, Маршала Тита 62
тел/факс: 021/758-006

Спремачица

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05,
54/09 и 32/13), кандидат треба да испуњава и следеће услове за рад: основна школа, да није осуђиван 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 доставити следећу
документацију: оверену копију извода из матичне књиге рођених, оверену копију дипломе о стеченом образовању, оверену копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци),
кратку биографију (CV). Уверење о неосуђиваности прибавља
установа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре потписивања уговора о раду. Рок
за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са документацијом подносе се лично или поштом, на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, на број телефона: 021/758-006. Поднета
документација се не враћа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО”

21300 Беочин, Милоша Црњанског бб

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
поседује високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе,
педагога и психолога; да има дозволу за рад наставника, педагога и психолога; да има обуку и положен испит за директора
установе; да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: радну биографију са кретањем у служби,
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању,
оверену фотокопију дозволе за рад, потврду о радном стажу
у установи на пословима образовања, након стеченог одговаБесплатна публикација о запошљавању

рајућег образовања, оригинал уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), оригинал извод из матичне књиге рођених (не старији до 6 месеци). Напомена: лекарско уверење
- да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима, подноси само изабрани кандидат, 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 - прибавља установа по службеној дужности. Доказ о
знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад доставља се само уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику. Како подзаконски акт из члана 59 Закона о
основама система образовања и васпитања није донет, документација кандидата без доказа о обуци и положеном испиту
за директора се сматра комплетном. Изабрани кандидат ће
бити у обавези да у законом утвређеном року положи испит
за директора. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће узимати разматрање. О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени у законом утврђеном року. Ближе
информације о конкурсу се могу добити на број телефона:
021/871-341. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Јован
Грчић Миленко“, Беочин, Милоша Црњанског бб.

САОБРАЋАЈНА ШКОЛА
„ПИНКИ“

21000 Нови Сад, Шумадијска 12а
тел. 021/527-155

Наставник математике

са 95% радног времена, на одређено време ради
замене запосленог, најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар;
дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани математичар - професор математике; дипломирани
математичар за математику економије; професор математике
- теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер;
професор математике и рачунарства; професор информатике
- математике; професор хемије - математике; професор географије - математике; професор физике - математике; професор биологије - математике; дипломирани математичар астроном; дипломирани математичар - теоријска математика;
дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани математичар - математика финансија; дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер;
мастер математичар; мастер професор математике. Лице које
је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима
Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије).

Наставник стручних предмета (Економика
и организација саобраћаја, Шпедиција,
Транспортно право и шпедиција,
Пословање саобраћајних предузећа)

на одређено време ради замене запосленог, најдуже
до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: дипломирани економист; дипломирани саобраћајни
инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја; мастер
економиста, претходно завршене основне академске студије
у области економије; мастер инжењер саобраћаја, претходно
завршене основне академске студије у области саобраћајног
инжењерства.
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Наставник практичне наставе за
железнички саобраћај (за образовне
профиле саобраћајно-транспортни
техничар и транспортни комерцијалиста)
са 88% радног времена, на одређено време ради
замене запосленог, најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај
или железнички саобраћај и транспорт; инжењер саобраћаја,
железнички смер; мастер инжењер саобраћаја, претходно
завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу
железнички саобраћај и транспорт; дипломирани инжењер
саобраћаја, завршене основне академске студије у области
саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај и транспорт; специјалиста струковни инжењер железничког саобраћаја, претходно
завршене основне струковне студије на студијском програму,
односно модулу железнички саобраћај; струковни инжењер
железничког саобраћаја, завршене основне струковне студије на студијском програму, односно модулу железнички саобраћај.

Наставник српског језика и књижевности

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

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 српског језика и српске књижевности; 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; професор југословенских књижевности;
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); мастер професор књижевности
и језика (србиста); мастер професор књижевности и језика компаратиста. Лице 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.
ОСТАЛО: кандидат мора да има одговарајуће образовање,
у складу са чланом 8 став 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 72/09,
52/11, 55/13, 35 /15 - аутентично тумачење и 68/15); психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
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зовања и васпитања (доказ прибавља школа службеним
путем); држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
са наведеним називом радног места за које се подноси, кандидат доставља: оригинал или оверену фотокопију дипломе
или уверења (ако диплома није уручена) о траженом степену и врсти стручне спреме; 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; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених;
доказ о знању језика - оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном високом, вишем или средњем образовању
на српском језику или оверену фотокопију потврде о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Рок за подношење пријава са потребним
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са документацијом слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПАНЧЕВО
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ
„МИХАЈЛО ПУПИН“
26000 Панчево, Димитрија Туцовића 2

Руководилац РЦТ „Михајло Пупин“
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да је држављанин Републике Србије,
да има одговарајуће високо образовање (предност имају доктори наука), да има најмање 5 година континуираног радног
искуства у раду са даровитим ученицима. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис (фотокопију) документа о
стеченом образовању, уверење о радном искуству, уверење
о држављанству. Уз пријаву поднети кратку биографију са
прегледом кретања у служби и предлог програма рада РЦТ
„Михајло Пупин“ у наредне 4 године. Рок за подношење пријаве је 8 дана по оглашавању конкурса. Пријаве поднети лично
у канцеларији Центра или препоручено поштом, са назнаком:
„Конкурс за руководиоца Центра“, на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА ПЕТРОВ“

26234 Банатски Брестовац, Олге Петров 1

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које
испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање
предвиђено чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр 72/09, 52/11, 55/13
и 35/15), стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005, на основНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005 године и да има
дозволу за рад - лиценцу, односно положен стручни испит за
наставника, педагога или психолога, и то за рад у школи оне
врсте и подручја рада којој припада школа, да испуњава услове за пријем у радни однос у установи сходно члану 59 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, држављанство
Републике Србије, 5 година рада у установи образовања, на
пословима образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: оригинал или оверену фотокопију дипломе, оверену
фотокопију лиценце, односно положеног стручног испита за
наставника, педагога или психолога, доказ о здравственој
способности за рад са децом и ученицима - доставља се пре
закључења уговора о раду, оверену фотокопију радне књижице, потврду о стеченом радном стажу у области образовања са
најмање 5 година стажа, уверење о држављанству Републике
Србије (фотокопија, доказ не старији од 6 месеци) фотокопију
личне карте (са чипом - очитана), доказ о неосуђиваности - да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена чланом 120 став1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - доказ прибавља школа.
Поред наведеног, кандидат у пријави треба да наведе биографске податке, податке о кретању у раду, стручном усавршавању, оствареним резултатима у раду, предлогу мера рада
школе, организације и начину руковођења (програм рада).
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве са документима и назнаком: „Конкурс за
директора“, достављају се на адресу школе: Основна школа
„Олга Петров“, 26234 Банатски Брестовац, Олге Петров 1 или
лично. За додатне информације обратити се секретару школе,
на број телефона: 013/626-121.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОШЕ ПИЈАДЕ“

26233 Иваново, 29. новембра 56-58

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које
испуњава следеће услове: oдговарајуће високо образовање
предвиђено чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр 12/09, 52/11, 55/13
и 35/15), у даљем тексту Закон, на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 766/05, 100/07
- аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005. године, на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године и да има дозволу за рад - лиценцу, односно положен
стручни испит за наставника, педагога или психолога, и то за
рад у школи оне врсте и подручја рада којој припада школа,
да испуњава услове за пријем у радни однос у установи сходно
чл. 59 и 120 Закона; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом
120 став 1 тачка 3 Закона; држављанство Републике Србије,
5 година рада у установи образовања, на пословима образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидати су
дужни да уз пријаву на конкурс приложе: оригинал или оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију лиценце - односно положеног стручног испита за наставника, педагога или
Бесплатна публикација о запошљавању

психолога, доказ о здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење не старије од 6 месеци, доставља се пре закључења уговора о раду), оверену фотокопију
радне књижице, потврду о стеченом радном стажу у области
образовања са најмање 5 година стажа, уверење држављанства Републике Србије (фотокопија, доказ не старији од 6
месеци), фотокопију личне карте (са чипом - очитана), доказ
о неосуђиваности - да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона - доказ прибавља школа. Поред наведеног, кандидат у пријави треба да наведе биографске податке, податке о кретању у служби, стручном усавршавању, оствареним
резултатима у раду и предлог мера рада школе, организације
и начина руковођења (програм рада). Рок за пријављивање
кандидата је 15 дана од објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве са
документима и назнаком: „Конкурс за директора”, достављају
се на адресу школе или лично. За додатне информације се
обратити секретару школе, на број телефона: 013/629-106.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ - МИКА“

26000 Панчево, Душана Петровића Шанета 11

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
има: одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе, за педагога или психолога, стечено на студијама другог степена/мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије у складу са Законом о високом образовању почев од 10.09.2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; поседује дозволу за рад наставника
педагога или психолога; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе (пошто није организована
обука и полагање испита за директора, пријава без овог доказа се неће сматрати непотпуном, а изабрани директор који
нема положен испит за директора дужан је да исти положи у
року од годину дана од дана ступања на дужност, односно у
законском року када се стекну услови за полагање истог); најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима - доказ се доставља пре закључења уговора о
раду, у оригиналу или овереној фотокопији и не старији од 6
месеци; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - доказ прибавља школа;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидат је дужан да приложи: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу - дозвола за рад; уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; извод
из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија;
потврду о радном искуству у области образовања и васпитања
посебно из сваке установе, односно за сваки период, уколико
је кандидат био запослен у више установа - оригинал или оверена фотокопија; доказ о познавању српског језика као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, доставља се
уколико кандидат није стекао образовање на српском језику
- доставља се доказ да је испит из српског језика положен
по програму одговарајуће високошколске установе - оригинал или оверена фотокопија. Неблаговремене и/или непотпу16.12.2015. | Број 652 |
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не пријаве неће се узимати у разматрање. Поред наведеног
пожељно је да кандидат приложи биографију са прегледом
кретања у служби, као и предлог програма рада директора за
период од 4 године. Пријаве на конкурс подносе се у затвореним ковертама, са назнаком: „Конкурс за директора школе”,
непосредно у школи или на горенаведену адресу, у року од
15 дана, од дана објављивања у публикацији „Послови”. Све
додатне информације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе, број телефона: 013/316-449 или 013/361-600.

ПИРОТ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

18300 Пирот, Таковска 22
тел. 010/311-269

Наставник стручних предмета подручја
рада саобраћај (предмети: Терети у
саобраћају и механизација претовара,
Основи путева и улица, Саобраћајни
системи, Терет са интегралним
транспортом, Шпедиција, Гараже и
сервиси, Интегрални транспорт)

на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће посебне услове у погледу стручне спреме: дипломирани инжењер
саобраћаја, одсеци: друмски градски саобраћај или друмски
и градски саобраћај и транспорт; дипломирани саобраћајни
инжењер, одсеци: друмски градски саобраћај или друмски и
градски саобраћај и транспорт; мастер инжењер саобраћаја,
претходно завршене основне академске студије у области
саобраћајног инжењерства; мастер инжењер саобраћаја,
претходно завршене основне академске студије у области
саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно
модулу Друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт,
саобраћај и транспорт, ако су на основним академским или
мастер студијама изучавани наставни садржаји из области
предмета.

Наставник основа саобраћајне психологије
са 20% радног времена, на одређено време ради
замене одустног запосленог

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће посебне услове у погледу стручне спреме: професор психологије,
дипломирани психолог, дипломирани школски педагог - психолог, мастер психолог.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и услове прописане
одредбама члана 8 став 2 тачке 1, 2 и 4 члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 52/11, 55/13 и 32/15); да имају одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, у складу
са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 32/15). Кандидат
који је стекао образовање по прописима који уређују високо
образовање почев од 10.09.2005. године, дужан је да достави
потврду да ли се ради о студијама првог или другог степена,
са своје високошколске установе, да има врсту стручне спреме
у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/15);
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пре-
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судом 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. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, диплому основних академских студија и мастер диплому
или диплому студија у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године, доказ о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона, да лице има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установу
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у усанови, у складу са Европским системом
преноса бодова или уверење о положеном испиту за лиценцу;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
кратку биографију - CV. Уверење да кандидати нису осуђивани
прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење
подноси изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду.
Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Зарада према посебном колективном уговору за средње школе и
другим прописима који регулишу ово право. Конкурс остаје
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве са потпуном документацијом доставити
на горенаведену адресу.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
12257 Турија

Наставник историје

са 10% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
године, односно образовање стечено на студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2015. године; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Кандидат треба да испуњава услове прописане у
чл. 24-29 Закона о раду, као и у чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), као и услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“,
бр. 11/2012). Кандидат уз пријаву на конкурс мора да достави и следећу документацију: оверену фотокопију дипломе
о стеченом бразовању (не старија од 6 месеци), уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (не старија од 6 месеци);
непосредно пред закључење уговора о раду кандидат мора
доставити лекарско уверење за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци). Доказ о неосуђиваности прибавља
установа. Кандидати који документацију прилажу у копијама,
исте морају оверити у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС“, бр. 39/93). Пријаве се подносе на адресу: Основна школа „Вељко Дугошевић“,
Турија бб, 12257 Турија. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе непосредНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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но или поштом на назначену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРИЈЕПОЉЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

31320 Нова Варош, Проте Јевстатија 26

Наставник географије

за 40% радног времена, на одређено време до
повратка одсутне запослене са дужности директора
школе, а најдуже до 09.03.2018. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 Закона о
основама система образовања и васпитања, а по Правилникуо врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07,
4/07, 7/08, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014); 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; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из члана 120 став 1
тачке 1, 4, и 5 ЗОСОВ подносе се уз пријаву на конкурс, доказ
из тачке 2 пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке
3 прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ОШ „ЖИВКО ЉУЈИЋ“

31320 Нова Варош, Ђачка 18

Наставник енглеског језика

за 8 часова недељно, односно 40% радног времена,
на одређено време, а најдуже до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања, а по Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи; 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; да
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
обавља васпитно-образовни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ
из тачке 2 пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3
прибавља установа.

ОСНОВНА СПОМЕН ШКОЛА
„ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“
31318 Кокин Брод, Радоиња
тел. 033/88-281

Наставник енглеског језика

за рад у ИО Негбина и ИО Драглица, на одређено
време до повратка раднице са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета, са 64% радног
времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да достави доказе (у оргиналу или
оверене фотокопије), из којих се види да испуњава услове
предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, и то: да има
одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1, 4 и 5 члана 120 ЗОСОВ подносе се
уз пријаву на конкурс, а из тачке 2 овог члана пре закључења
уговора о раду. Доказ из тачке 3 овог члана прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати
у обзир.

ОШ „ДОБРИСАВ ДОБРИЦА РАЈИЋ“
31325 Бистрица

Наставник енглеског језика

за 26 часова недељно, односно 64,44% радног
времена, на одређено време, најдуже до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, а по Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи; 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; да
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
обавља васпитно-образовни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1, 4 и 5 члана 120 ЗОСОВ подносе се уз пријаву
на конкурс, доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду, а
доказ из тачке 3 прибавља установа.

ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ - ТРШО“
36313 Угао, Карајукића бунари
тел. 020/485-147

Директор

на период од 4 године

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити наставник, васпитач и
стручни сарадник који је стекао одговарајуће високо образовање: 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 четри године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005 године.
У радни однос у установи може да буде примњено лице под
условима прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; није осуђивано правоснажном пресудом за кри16.12.2015. | Број 652 |

47

Наука и образовање

вична 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 обавља васпитно-образовни рад. Услови из става 1 члана 8 ЗОСОВ-а доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Доказ о испуњености услова из става 1 тач. 1, 4 и 5 члана 120 ЗОСОВ подносе се уз пријаву на конкурс, а из става
1 тачка 2 члана 120 ЗОСОВ пре закључења уговора о раду.
Доказ из става 1 тачка 3 члана 120 ЗОСОВ прибавља установа.
ОСТАЛО: поседовање дозволе за рад (лиценца); положен
испит за директора установе (изабрани директор који нема
положен испит за директора дужан је да га положи у року од
годину дана од дана ступања на дужност); најмање пет година
рада у установи - школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима (лекарско уверење). Уз пријаву на конкурс доставити:
уверење о неосуђиваности - прибавља школа, оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања, лекарско уверење. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу или доставити лично. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПРОКУПЉЕ
СРЕДЊА ШКОЛА

18412 Житорађа, Светосавска 23
тел. 027/8362-020

Наставник економске групе предмета

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

Наставник економске групе предмета

на одређено време преко 60 дана, до повратка
запосленог са функције, са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(звање дипломирани економиста стечено по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
односно дипломирани економиста - мастер, по пропису који
уређује високо образовање након горенаведеног датума);
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; 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 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 (оригинал или оверену фотокопију);
извод из матичне књиге рођених - венчаних (оригинал или
оверену копију).
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Шеф рачуноводства

на одређено време преко 60 дана, до повратка
запосленог са функције, са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са Правилником о систематизацији радних места у школи (звање
дипломираног економисте стечено по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, односно дипломирани економиста - мастер, по пропису који уређује
високо образовање од 10. септембра 2005. године); да има
држављанство Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела која га чине недостојним
за обављање професије (овај доказ прибавља школа); да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик); да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о
раду).

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ“

18420 Блаце, Вука Караџића бб
тел. 027/271-373

Наставник биологије

на одређено време до повратка одсутног запосленог
са боловања

Наставник хемије

на одређено време до повратка одсутног запосленог
са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чл. 8
став 2 и 4 и чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/2009, 52/2011,
55/2013 и 68/2015) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); да
кандидат има одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2015
године, високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005 године; да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (кандидат који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику). Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом приложити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оврена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), фотокопију личне карте, оверену фотокопију додатака дипломи или оверену фотокопију индекса или
потврду високошколске установе да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. У поступку одлучивања
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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о избору по конкурсу директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну проверу психофизичких способности, у
року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима обавиће Национална служба за запошљавање. Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у обзир. Пријаве са потребним доказима о
испуњавању услова конкурса доставити на наведену адресу.
Сва додатна обавештења могу се добити телефоном, у секретаријату школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ“

18420 Блаце, Вука Караџића бб
тел. 027/371-373

Секретар

на одређено време до повратка одсутног запосленог
са боловања

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани
правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, са положеним стручним
испитом за секретара - прописано чланом 68 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015). Уз пријаву на конкурс са
кратком биографијом приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија), фотокопију личне карте. Пријаве са потребним
доказима о испуњавању услова конкурса доставити на наведену адресу. Сва додатна обавештења могу се добити путем
телефона.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА МИЛОШЕВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Француска 4
тел. 026/317-735

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Поред општих кандидат мора да испуњава и посебне
услове: да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за која
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
шест месеци или није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства личности и морала. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања. Молбе слати на адресу:
Основна школа „Олга Милошевић“, Француска 4, 11420 Смедеревска Паланка.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

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

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка запосленог с
привремене спречености за рад

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
имају одговарајуће образовање (подноси се уз пријаву на конкурс), да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора
о раду), да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (прибавља школа), да имају
држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

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

Наставник француског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, за 45% радног времена

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

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за наставника основне школе, у складу са чл. 8 и 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.
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Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа.
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.

СОМБОР
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Ванредни професор за ужу научну област
Информатика са методиком наставе
на период од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме: научни назив доктора
рачунарских наука; научни назив доктора наука електротехнике и рачунарства, изборни модул информатика; научни
назив доктора наука - математичке науке; научни назив доктора организационих наука - изборни модул информациони
системи и менаџмент; научни назив доктора наука - дизајнер
медија у образовању; научни назив доктора наука информатике у образовању; научни назив доктора наука информатике; научни назив доктора наука - методике наставе информатике; научни назив науке - информационих технологија;
научни назив доктора наука - пословне информатике; научни
назив доктора наука - техничких. Кандидати морају испуњавати и остале услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду
и Статутом и општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: оверену копију дипломе
основних, магистарских - мастер и докторских студија, кратку
биографију, библиографију објављених радова и саме радове, оригинал извода из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење о некажњавању и лекарско уверење.
Пријаве са документацијом достављају се Педагошком факултету у Сомбору. Непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
пријаву на конкурс је 15 дана од објављивања у публикацији
„Послови“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22240 Шид, Петра Кочића бб
тел. 022/2714-045

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) - на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника
основне школе, педагога или психолога; да има дозволу за рад
(лиценцу); да има обуку и положен испит за директора установе; да има најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да под-
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несу доказе о испуњености прописаних услова, и то: оверену
фотокопију или оверен препис дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника основне школе, педагога
или психолога; оверену фотокопију или оверен препис дозволе за рад (лиценце); уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци, или оверену фотокопију уверења не старијег
од 6 месеци; оверену фотокопију радне књижице; потврду
о раду у установи на пословима образовања и васпитања од
послодавца где га је стекао; оверену изјаву кандидата којом
се изјашњава да ли је осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела наведена у конкурсу, са адресом, бројем личне карте, местом издавања и јединственим матичним бројем
грађана; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старији од 6 месеци) изабрани кандидат подноси
пре закључења уговора о раду, односно уговора о уређивању
међусобних права обавеза и одговорности; доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
предвиђена Законом школа ће прибавити службеним путем;
доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад - уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кандидат доставља писмени доказ о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Пријава која не буде садржала доказ о положеном испиту за директора школе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском
року положи испит за директора школе. Поред наведеног, кандидат у пријави треба да наведе краће биографске податке,
податке о кретању у досадашњој служби или радном односу,
стручном и радном усавршавању, оствареним резултатима у
раду, као и предлог мера, организације и начина руковођења
школом које би спровео као директор школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве на конкурс са документацијом и прилозима подносе се
препорученом пошиљком или лично на адресу школе. За све
додатне информације кандидати се могу обратити секретару
школе, радним даном од 8 до 12 часова, на број телефона:
022/2714-045 или на мејл адресу школе: osbrankor@ptt.rs.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 29
тел. 022/639-167

Наставник музичке културе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: Уз пријаву и биографију приложити следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
- одговарајуће високо образовање VII степен стручне спреме,
у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 55/13); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), психичка, физичка и здравствена способност
(доказ о испуњености овог услова доставља се пре закључења
уговора о раду), уверење о неосуђиваности из чл. 120 став 1
тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(прибавља установа). Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати. Пријаве слати поштом на адресу школе
или лично донети у секретаријат школе. Информације на број:
022/639-167.

Посао се не чека,
посао се тражи
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СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
24000 Суботица, Козарачка 2/а
тел. 024/554-300

Спремачица

пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: завршена основна школа, једна година радног искуства на пословима спремања. Уз пријаву на конкурс приложити: кратку биографију и потврду о радном искуству. Оглас је
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве се неће разматрати. Ближе информације се могу добити на број телефона: 024/554-300. Пријаве
са доказима о испуњавању услова слати на адресу: Универзитет у Новом Саду - Грађевински факултет, Козарачка 2/а,
24000 Суботица.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАТКО ВУКОВИЋ“

24000 Суботица, Руђера Бошковића 1

Педагог

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

Психолог

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012 и 15/13);
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да 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 из праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 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 лица из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију, кратку биографију, фотокопију личне карте.
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће
Национална служба за запошљавање. Доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа. Пријаве на конкурс слати
на адресу школе: ОШ „Матко Вуковић“ Суботица, Руђера Бошковића 1, 24000 Суботица. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа

Наставник у звање доцента за ужу област
Спорт и физичко васпитање
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука физичког васпитања, спорта и кинезитерапије. 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 30.05.2014. 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,
Правилника о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду од 09.10.2008. године, са изменама и допунама од 04.12.2008. године, 28.05.2009. године,
24.06.2010. године и 25.02.2013. године и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици
бр. 01-141 од 15.01.2013. године, с изменама и допунама од
07.03.2013. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о
досадашњем раду, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, оверене фотокопије диплома, списак радова
и саме радове, потврду да лице није правоснажном пресудом
осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи, као и све остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом
Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету
у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

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

Наставник немачког језика

на одређено време до 12 месеци (могућност
заснивања радног односа на неодређено време)

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик, мастер
филолог за немачки језик. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да доставе мејлом или
путем поште, на горенаведену адресу. Лице за контакт: Радован Гавриловић.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „АРИЉЕ“
31230 Ариље, Милоша Глишића 34
тел. 031/891-888

Контиста - књиговођа

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање економске струке.
Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања: да
16.12.2015. | Број 652 |
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имају психичку, физичку и здравствену способност за рад; 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 РС. Уз
пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија). Уверење да кандидат
поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом подноси се пре закључивања уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
са потпуном документацијом доставити лично или поштом у
затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс“, на горенаведену адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-134

Наставник италијанског језика

са 27,5% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред
општих услова предвиђених законом испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС“, бр.
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04,
5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 8/11, 9/13). Уз пријаву на
конкурс приложити и одговарајућу документацију, којом се
доказује испуњеност прописаних услова: диплому о стеченом
образовању; потврду о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених. Документација се доставља
у овереним фотокопијама и иста се не враћа кандидатима.
Доказ о испуњености услова о психичкој, физичкој и здравственој способности подноси се пре закључивања уговора о
раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о
испуњености свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати.

В РА Њ Е
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДР ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/405-035

Наставник физиотерапеутске групе
предмета (вежбе и настава у блоку)

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

УСЛОВИ: Поред општих законом прописаних услова, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: виши физиотерапеутски
техничар, VI степен.

Професор стоматолошке групе предмета
(вежбе и настава у блоку)

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

УСЛОВИ: Поред општих Законом прописаних услова, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: доктор стоматологије,
VII степен.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана оглашавања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
17500 Врање, Есперанто бб
тел. 017/422-766

Секретар школе

на одређено време до повратка радника са боловања

Педагог школе

на одређено време до повратка радника са боловања

Професор економске групе предмета

са 96,73% радног времена, на одређено време до
повратка радника са боловања

Професор економске групе предмета

са 89,01% радног времена, на одређено време до
повратка радника са боловања

Професор културе

са 15% радног времена, на одређено време до
повратка радника са боловања

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
Законом о основама система образовања и васпитања: да има
одговарајуће образовање (стручна спрема према Правилнику 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 кривично
дело из чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; да има држављанство
Републике Србије и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидати треба
да приложе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење вишег суда да се
не води кривични поступак, уверење основног суда да се не
води истрага, нити је подигнута оптужба, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду). Рок
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати на адресу: Економско-трговинска школа Врање,
Есперанто бб, 17500 Врање. Контакт телефон 017/422-766.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА
ТАЛЕНТЕ ВРАЊЕ

ВРШАЦ
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

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

Наставник биологије

17500 Врање, 29. новембра бб
тел. 064/163-40-70

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

Директор Регионалног центра за таленте

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013), односно да је: професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани биолог - смер
заштите животне средине, дипломирани биолог - еколог,
дипломирани професор биологије и хемије, професор биологије - географије, професор биологије - хемије, професор
биологије - физике, професор биологије - информатике, професор биологије - математике, дипломирани професор биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, дипломирани
професор биологије - хемије, мастер, дипломирани професор
биологије - географије, мастер, дипломирани молекуларни
биолог - мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије и
хемије; лица која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске студије биологије; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад и познавање рада на
рачунару.

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Право пријављивања на јавни конкурс има свако заинтересовано лице које поред општих услова прописаних законом испуњава и посебне услове прописане Статутом
Регионалног центра за таленте у Врању, и то: да има високу
стручну спрему (високо образовање на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије
или високо образовање на основним студијама у трајању од
четири године - природних, друштвених или техничких наука; да има најмање пет година радног искуства у струци; да
поседује руководеће способности, знања и искуства). Мандат
директора траје четири године. Пријава на конкурс садржи:
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства на пословима на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на тим
пословима, податке о стручном усавршавању и друге податке
о посебним облицима рада. Уз пријаву на јавни конкурс кандидат прилаже: извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству, не старује од шест месеци; доказ да има општу
здравствену способност, не старије од шест месеци; доказ о
стручној спреми; доказ о радном искуству; доказ да се против
њега не води истрага (уверење основног и вишег тужилаштва); доказ да се против кандидата не води кривични поступак
или да није подигнута оптужница за кривично дело за које
се гони по службеној дужности, односно да кандидат није
осуђиван (уверење месно надлежног основног и вишег суда и
уверење МУП-а). Докази се прилажу у оргиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа. Уз конкурсну документацију, кандидат је у обавези да поднесе програм рада и
развоја Регионалног центра за таленте Врање за мандатни
период именовања директора. Рок за подношење пријаве је
15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног кокурса у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на адресу: Регионални центар за таленте Врање, 17500
Врање, Улица 29. новембра бб, Поштански фаx 63, са назнаком: „За јавни конкурс за именовање директора Регионалног
центра за таленте Врање“. Пријаве се подносе путем поште,
у затвореним ковертима или лично особи задуженој за обавештења о јавном конкурсу. Јавни конкурс спроводи Управни одбор Регионалног центра за таленте Врање, у складу са
законом, оснивачким актом и Статутом Регионалног центра за
таленте Врање. Управни одбор Регионалног центра за таленте Врање дужан је да у року од 30 дана од дана завршетка
јавног конкурса изврши избор кандидата и предлог достави на
претходну сагласност Републичком центру за таленте. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази (непотпуне пријаве), Управни одбор ће
одбацити. Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу за именовање је Драгољуб Декић, контакт телефон
064/163-40-70.

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

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред
краће биографије доставе, у оригиналу или овереном препису
- фотокопији, следећу документацију: извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству, не старије од шест месеци
и диплому или уверење о стеченој стручној спреми: Доказ о
неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору кандидата, а
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлука
о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана
од истека рока за подношење пријава. Пријаве на конкурс са
траженом документацијом могу се поднети лично или поштом,
на адресу: ОШ „Ђура Јакшић“, Павлиш, Жарка Зрењанина
79. Додатне информације могу се добити на број телефона:
013/2891-130.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-967

Наставник харфе

на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће законске
услове: да имају одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено на
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студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4
године; 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; наставник харфе: дипл. музичар - харфиста, дипл. музичар, усмерење харфиста, академски
музичар харфиста, мастер музички уметник, професионални
статус харфиста; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу: доказ о одговарајућем образовању, доказ о положеном испиту из педагогије,
психологије и методике у току студија (уверење са факултета или оверена фотокопија индекса за наведене предмете),
потврду са факултета о језику на коме се изводила настава,
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију радне књижице, фотокопију личне карте. Доказе из тачака 1, 4 и 5 члана 120 ЗОСОВ подносе кандидати, док доказ
из тачке 3 конкурса прибавља школа, а из тачке 2 подноси
само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Сва
приложена документа морају бити у оригиналу или оверене
фотокопије. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве слати путем поште, на адресу: Музичка
школа „Јосиф Маринковић“ Вршац, Трг победе 4.

Посао се не чека, посао се тражи
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БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА И
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
26340 Бела Црква, Јована Цвијића 11
тел. 013/853-475

Професор српског језика и књижевности

на одређено време ради замене за време мировања
радног односа запосленог на том радном месту
(први мандат директора), до престанка дужности
директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013
и 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015). Поседовање
одговарајућег образовања: одговарајућим образовањем, према степену и врсти, сматра се високо образовање наведено у
члану 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013
и 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013), и то: професор српског језика и књижевности, професор српског језика и
књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске
књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик
и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике,
професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, професор српскохрватског језика и
југословенске књижевности за наставу у школама у којима се
образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику, професор, односно дипломирани
филолог за југословенску и општу књижевност, професор
југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани
филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, професор српског језика и
књижевности у одељењима за националне мањине, професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски програми: Српски језик
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком)), мастер
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик
и компаративна књижевност; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (у Белоцркванској гимназији и
економској школи образовно-васпитни рад остварује се на
српском језику). 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. Програм за
стицање образовања из овог става реализује високошколска
установа у оквиру акредитованог студијског програма или као
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програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање. Професор 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. Поред општих услова предвиђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да
имају држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
кратку биографију са адресом и контакт телефоном, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (на новом обрасцу), доказ о стручној спреми,
тј. оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ
да су средње, више или високо образовање стекли на језику
на коме се изводи образовно-васпитни рад, тј. српском језику
или да су положили испит из тог језика (српског језика) по програму одговарајуће високошколске установе, а доказ је: ако је
кандидат стекао високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад (српском језику) доказ је јавна
исправа (диплома) о стеченом високом образовањеу (која је
већ приложена) или ако кандидат није стекао високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српском језику), мора се приложити јавна исправа (диплома)
или одговарајућа потврда да је више или средње образовање
стекао на језику на коме се изводи образовно-васпитни рад
(српском језику) или уверење - потврда да је положио испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, доказ (потврду или уверење) да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи
у складу са Европским системом преноса бодова или доказ да
су положили стручни испит, односно испит за лиценцу. Документа се достављају у оригиналу или овереној фотокопији и
иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Доказ
из казнене евиденције, у складу са чланом 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља установа службено. Доказ о здравственој способности
за рад са децом и ученицима у складу са чланом 120 став 1
тачка 3 и став 3 Закона о основама система образовања и васпитања став 1. тачка 2 (лекарско уверење) доставља се пре
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору
професора директор врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима (ову проверу врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
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ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ”

23273 Ново Милошево, Маршала Тита 1

Педагошки асистент

на одређено време за школску 2015/2016. годину,
односно до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: средња школа, завршен уводни модул програма
за стручно усавршавање педагошких асистената; познавање
ромског језика.

Наставник математике

на одређено време до повратка запосленог са
функције

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар,
дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор
математике и рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор информатике - математике,
дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар,
мастер професор математике, мастер професор математике и
физике, мастер професор математике и информатике, мастер
професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер,
дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике,
дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор
биологије - математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер, треба
да имају завршене основне академске студије на студијским
програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи
геометрије) или двопредметне наставе математике и физике,
односно математике и информатике.

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разредне
наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер
учитељ, дипломирани учитељ - мастер; професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: А)
у погледу образовања у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/2009.......68/15): да имају одговарајуће високо образовање, у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009.......68/15)
и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. годи16.12.2015. | Број 652 |
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не; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; изузетно, наставник и васпитач
јесте лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Лице мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. 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 претходног става; Б) из члана 120 и 121 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009......68/15), и то: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад - српски и мађарски. Уз
пријаву на конкурс доставити: кратку биографију, оригинал
или оверен препис дипломе, додатак дипломи; оригинал или
оверен препис дипломе о завршеним основним академским
студијама; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу издат од
01.03.2010. године), доказ да лице има образовање из психолошких педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова (потврда уверење високошколске установе) или уверење о положеном
стручном испиту - лиценци); доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи - српском и мађарском језику, уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику (доказ да је стекао средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад
или је положио испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе). За послове педагошког асистента
потребно је доставити - доказ о завршеном уводном модулу
програма обуке педагошких асистената. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора.
Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уверење о некажњавању
школа прибавља службеним путем. Сва приложена документа морају бити уредно оверена. Пријаве слати на адресу: ОШ
„Др Ђорђе Јоановић“, Маршала Тита 1, 23273 Ново Милошево.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
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Гундулићев венац 23-25/IV, 11000 Београд
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aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

НОВЧАНA НАКНАДA
МАКСИМАЛНО 24 МЕСЕЦА
Прошле године сам постала технолошки
вишак у предузећу у коме сам радила више
од три деценије. Убедили су нас да је то добро за нас, јер смо близу пензије и имамо
право на подршку Националне службе за
запошљавање. У том тренутку је било тако
и ја сам захваљујући годинама стажа остварила право на новчану накнаду. Проблем је
настао када се променио закон и када су за
жене почели да се додају месеци и године
за одлазак у пензију. Рођена сам 1960. године и до испуњења услова за пензију по том
основу имам много година. Моја новчана
накнада истиче у јуну 2016. године, када ћу
имати 36 година и 4 месеца стажа. По ономе што сам чула, требаће ми још минимум
година и два месеца да достигнем нови лимит - да ли је ова информација тачна? Да
ли ће се новчана накнада продужити за тај
период? Ако не, шта да радим? Немам новца
да уплаћујем стаж, а бојим се да нико неће
хтети да ме запосли.
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописани су услови за остваривање права на новчану накнаду. Одредбом
члана 72 став 3 прописано је да новчана накнада
припада незапосленом у трајању од 24 месеца,
уколико му до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању,
недостаје до две године. Право се признаје према
важећем пропису о запошљавању на дан подношења захтева за новчану накнаду.
Указујемо да је Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању ступио на снагу 29.07.2014. године, а истим
су прописани нови услови за остваривање права
на пензију који се примењују од 01.01.2015. године. Чланом 19 Закона о пензијском и инвалидском осигурању прописано је да ће се услов за
остваривање права на пензију испунити када
се наврши 65 година живота и 15 година стажа

Бесплатна публикација о запошљавању

осигурања, с тим да је одредбом члана 19а прописано постепено подизање старосне границе за
жене, у периоду од 2015. до 2032. године.
Указујемо и на одредбу члана 19в овог закона, којом су регулисани услови за превремену
старосну пензију, према којима ће жена испунити услов за пензију у 2016. години када наврши
37 година стажа осигурања и 55 година живота,
а у 2017. години када наврши 37 година и 6 месеци стажа осигурања и 55 година и 8 месеци
живота.
На основу података које сте навели, услов
од 37 година и 6 месеци стажа осигурања испунићете у августу 2017. године, под условом да
до тада будете осигурани на пензијско и инвалидско осигурање. Право на новчану накнаду
можете користити максимално у трајању од 24
месеца, како је утврђено решењем, али Законом
о запошљавању и осигурању за случај незапослености није прописана могућност да се исплата
настави и по истеку овог периода, а из разлога
који се односе на промену прописа из пензијског
и инвалидског осигурања.
Рођена сам у Крагујевцу, а сада живим
у иностранству, тачније у Немачкој. Нисам
запослена, тако да са дететом често долазим у Србију код родитеља. Остајемо и по
пар месеци. Да ли је могуће да дете и ја
остваримо право на здравствену заштиту,
тачније да ли је могуће да добијемо здравствену књижицу?
За сва питaња која се односе на остваривање
права на здравствену заштиту морате се обратити Републичком фонду за здравствено осигурање. Права из здравственог осигурања лица
остварују на подручју филијале на којој имају
пријављено пребивалиште, а здравствену књижицу им издаје и оверава надлежна испостава,
односно филијала Републичког завода за здравствено осигурање, према пребивалишту.
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АКТУЕЛНО НСЗ потписала споразуме са 85 локалних самоуправа

НОВЕ МЕРЕ ЗА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМА
Уз подршку ЕУ биће отворено 40 нових клубова за тражење посла, 10 ЦИПС-ова и 80
самоуслужних радних станица

П

редставници Националне службе за запошљавање
и 85 локалних самоуправа потписали су споразуме о отварању 40 нових клубова за тражење посла,
10 центара за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) и 80 самоуслужних радних станица, који ће
бити успостављени уз финансијску подршку Европске уније.
Споразуми обавезују Националну службу да обезбеди
опрему и обучено особље у периоду од 12 месеци, а локалне
самоуправе да обезбеде адекватан простор и након истека
12 месеци преузму на себе ове активности. На тај начин биће
проширена мрежа за помоћ незапосленима у активном тражењу посла, у оквиру професионалне оријентације и каријерног саветовања. Истовремено, намера је да се локалне самоуправе активније укључе у пружање подршке незапосленима,
како би се смањила стопа незапослености.
Отварање нових јединица за незапослене финансира се
из ЕУ пројекта „Помоћ теже запошљивим групама“, који је
званично представљен на догађају. Пројекат који са 6,5 милиона евра финансира Европска унија, а суфинансира Национална служба за запошљавање са 3,6 милиона, фокусиран је
на незапослене без или са ниским квалификацијама, дугорочно незапослене, становнике руралних области и Роме.
У оквиру пројекта недавно је расписан јавни позив за
спровођење програма приправника, којим је предвиђено да
450 незапослених са евиденције НСЗ из руралних подручја
заснује приправнички радни однос и оспособи се за рад у
струци и полагање приправничког, односно стручног испита.
Каравани за запошљавање, нова услуга намењена неразвијеним општинама, подразумева да мобилни тимови

НСЗ путују у удаљена, тешко приступачна подручја и информишу незапослене који нису у евиденцији о услугама које
могу добити од Националне службе. У сарадњи са локалним
школама и месним заједницама биће организовани скупови за незапослене, а приоритет су особе са инвалидитетом,
Роми, али и остала лица из угрожених група.
С обзиром да велико интересовање незапослених влада
за обуке према потребама тржишта рада, које НСЗ редовно
спроводи, кроз ЕУ пројекат „Помоћ теже запошљивим групама“ у наредне две године биће обучено још најмање 5.400
људи.
Представљању пројекта и потписивању споразума између НСЗ и локалних самоуправа присуствовали су и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Александар Вулин и представник Делегације ЕУ Штефен
Худолин.

Проширен Дневни боравак за особе са интелектуалним сметњама

ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ ЗА НАШЕ СНОВЕ

М

Услуге тренутно користи 26 деце и око 10 одраслих

еђународни дан особа са инвалидитетом, 3. децембар, у Ваљеву је обележен свечаним отварањем
проширеног Дневног боравка за децу и младе са
сметњама у развоју.
„Посебну захвалност дугујемо Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и локалној самоуправи, који су нас свих ових година подржавали“, рекла је
Сузана Момчиловић, координаторка Дневног боравка из
удружења „Наши снови“.
У оквиру пројекта „Професионализација сектора менталног здравља у Ваљеву са циљем квалитетнијег живота
особа са менталним и интелектуалним сметњама“, који спроводи „Каритас“ Ваљево у партнерству са Градом Ваљевом и
Удружењем „Наши снови“, као пружаоцем услуга, у оквиру
пројекта „Отворени загрљај“, који финансира Европска унија,
дограђен је и адаптиран простор Дневног боравка.
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„У објекту проширеном за додатних 75 квадратних метара од сада ће бити могућ квалитетан смештај и рад не само
са децом и младима, већ и са одраслим особама старосне
доби од 26 до 42 године“, нагласио је Марко Максимовић,
представник „Каритаса“.
Гордана Зимоњић, председница удружења родитеља,
истакла је да корисници Дневног центра овде имају одличну негу, али и могућност да се друже, социјализују, да се образују. Услуге Дневног боравка тренутно користи 26 деце и
око 10 одраслих. Јанко и Дуња, корисници услуга, на шармантан начин су поздравили присутне и захвалили се директорки Сузани на несебичној подршци и залагању.
Ваљево је трећи град у Србији у коме је успостављена
нова услуга социјалне заштите - боравак одраслих са интелектуалним сметњама. Представљањем две нове услуге дневног боравка и помоћи у кући за одрасле, обогаћен је број
услуга, које се већ осам година у Ваљеву успешно спроводе.
„Град Ваљево већ дужи низ година финансира бројне
услуге социјалне заштите. У 2016. години ће локална самоуправа комплетно финансирати рад Дневног боравка, са 11,5
милиона динара. Веома смо задовољни што је завршен овај
пројекат, који испуњава све законске услове о приступачности особа са инвалидитетом“, рекла је Јелица Стојановић,
начелница Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Ваљева.
У Дневном боравку „Наши снови“ запослено је 11 лица уз
посредовање Националне службе за запошљавање.
Рада Севић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО Колико ће људи од следеће године радити у државном сектору

ПРЕЦИЗАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Одлуком Владе Србије у Пореској управи број запослених смањен за 999 људи, на укупно
5.459. Основне школе ће запошљавати највише радника - укупно 71.379. Установе
културе моћи ће да имају 2.229 запослених

П

рошле недеље ступила је на снагу
одлука Владе Србије о максималном броју запослених у систему
јавне управе и локалне самоуправе.
Сви који се налазе у систему државе мораће
ову одлуку да спроведу у року од 60 дана,
тачније до почетка фебруара 2016. године.
Одлука о максималном броју запослених жестоко ће погодити скоро све институције државе. На пример, према ранијој
одлуци о максималном броју запослених,
у Пореској управи могло је бити запослено
до 6.458 људи, док је новом одлуком тај број
смањен за 999 људи, на укупно 5.459. У Управи царина је такође предвиђено смањење,
али не тако драстично - са 2.659 на 2.456 запослених на неодређено време. У Републич-

У домовима ученика у Србији радиће до 1.352
особе на неодређено време, а у студентским
домовима широм земље још 2.424 особе

ком заводу за статистику, уместо досадашњих 485 моћи ће
да ради 455 људи за стално.
И у Републичком фонду за пензијско-инвалидско осигурање мораће да смањују број запослених. Уместо досадашњег максимума од 3.318, у ПИО фонду моћи ће да ради
до 3.036 људи, док ће у Националној служби за запошљавање уместо 1.804, бити ангажовано до 1.653 радника на неодређено време.
Влада је предвидела прецизан број запослених у свим
министарствима, бројним управама, дирекцијама и слично.
Тако ће, рецимо, у разним деловима Министарства финансија бити ангажовано укупно 10.324 особе за стално. Од тог
броја највише људи биће ангажовано у Пореској управи Србије - 5.429, али и у Управи царина - 2.456.
У Републичком заводу за статистику максимално ће
моћи да ради 455 особа. Здравствене установе, болнице, домови здравља, апотеке, специјалне болнице у Србији моћи
ће да имају укупно 111.485 запослених на неодређено време.
На државним факултетима и вишим школама моћи ће
на неодређено да буде ангажовано 23.427 људи, а у средњим
школама, укључујући ту и разне уметничке школе - 33.079.
Основне школе ће, ипак, запошљавати највише - укупно
71.379 радника за стално.
У домовима ученика у Србији радиће до 1.352 особе на
неодређено време, а у студентским домовима широм земље
још 2.424 особе. У Београду, наравно, највише - 891, док ће у
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Студентском културном центру у Новом Саду моћи да буде
ангажовано на неодређено 19 људи.
У основним судовима у Србији радиће убудуће 4.831 запослени, у вишим судовима 1.398, а у апелационим 516.
Институт за физику у Београду може да има до 255 запослених на неодређено време, Институт за кукуруз Земун
поље у Београду - 320, док Институт за кукуруз у Новом Саду
може да рачуна на максималних 616 радника на неодређено
време.
Институт у Винчи имаће до 744 запослена на неодређено време, а рецимо Институт за европске студије моћи ће да
запосли до 17 људи. Институт „Јосиф Панчић“, кога многи
у Србији знају по чајевима, запошљаваће 147 особа. Археолошки институт у Београду имаће до 54 запослена, колико
ће моћи да ради и у Астрономској опсерваторији. У сваком
случају, држава ће плаћати, на неодређено, 4.581 радника
у науци.
У установама социјалне заштите од фебруара 2016. године радиће максимално 9.226 људи. Центар за социјални
рад у Београду моћи ће да запошљава 477 људи, а Центар
за заштиту одојчади, деце и омладине Београда 312. Геронтолошки центар Нови Сад моћи ће да има 369 запослених, а
центар у Нишу 108. Установа овог типа у Београду моћи ће да
броји највише 513 радника на неодређено време.
У казнено-поправним установама, пре свега затворима,
радиће за стално до 3.796 људи. Установе културе у Србији
моћи ће да имају укупно 2.229 запослених. Влада при утврђивању максималног броја радника на неодређено време
ни овога пута није утврђивала структуру, па се, рецимо, не
зна колико ће музичара бити међу максималних 107 запослених које ће моћи да има Београдска филхармонија или
колико ће глумаца бити међу укупно 675 запослених у Народном позоришту.
У наставку дајемо још неколико примера за максималан
број запослених у институцијама културе: Филмски центар
Србије (8), Ансамбл „Коло“ (74), Архив Србије (76), Архив Југославије (51), Филмске новости (22), Народна библиотека Србије (228), Југословенска кинотека (71).
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МИ И ЕВРОПА Земља Викинга једна од најпопуларнијих дестинација српских стручњака

И СКАЈПОМ ДО ПОСЛА

Прошле године само у Норвешку отишло око 870 људи. Процедура добијања свих папира у
просеку траје од шест до девет месеци. Многи бирају опцију полулегалног одласка

С

ваке године из Србије у неку од
развијених европских земаља
оде од неколико стотина до пар
хиљада висококвалификованих
радника у потрази за боље плаћеним
послом. Према подацима консултантске куће Key4S, упркос свим тешкоћама у наласку запослења, добијању
радних дозвола, финансирању пута и
обезбеђивању смештаја, прошле године само у Норвешку, као једну од
најпопуларнијих дестинација за српске стручњаке, отишло је око 870 људи.
Проблем за све њих је што редовна процедура добијања свих папира у
просеку траје од шест до девет месеци,
због чега су многи приморани да изаберу лакшу опцију - полулегални одлазак у ту земљу, тражење посла на лицу
места и затим јурење папира у ходу
или, у случају слабо квалификованих
радника, покушај што дужег останка
и рада без адекватне документације пише „Данас“.
Према речима Дејана Видојевића,
првог човека фирме Key4S, некадашњег
помоћника директора Пореске управе
Србије, људи који су отишли у Норвешку, а да још нису успели да пронађу
посао, тренутно је око 600. Како каже

Све правне процедуре око
добијања радне дозволе могу
потпуно легално да се
обезбеде из Београда, без
излагања било каквом ризику

Видојевић за „Данас“, ово је последица
чињенице да многи од њих, чак и високообразовани стручњаци, када одлуче
да оду пут Норвешке не знају да и посао и практично све правне процедуре
око добијања радне дозволе могу потпуно легално обезбедити из Београда,
без излагања било каквом ризику.
„Ми сарађујемо са норвешким
компанијама Tax in Norway и Norimport,
преко којих омогућавамо инжењерима
и лекарима из Србије да пронађу посао и обезбеде сва потребна документа. Ове компаније повезују норвешке
послодавце са висококвалификованим
радницима из Србије и земаља региона - Босне, Црне Горе и Македоније.

Пласман српске робе
у Норвешку
Фирма Key4S ради и на привлачењу
норвешких инвестиција и на пласману наших производа у ту скандинавску земљу. Са општином Младеновац
је у завршној фази договор о отварању канцеларије у Ослу, преко које
ће предузећа из ове општине моћи да
извозе у ту земљу.
„Постоји велика могућност, рецимо,
за пласман малина у Норвешку. Механизам функционише тако што нам
заинтересовани произвођачи доставе спецификацију својих производа и
расположиве количине, што ми затим
прослеђујемо партнерима у Норвешкој, а у року од 15 дана произвођач
добија услове за извоз“, каже Дејан
Видојевић.
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Тренутно у нашој бази има око 30 активних огласа, у којима се траже управо стручњаци из нашег региона“, каже
Видојевић и додаје да су плате српских
стручњака у Норвешкој од 5.000 до
9.000 евра месечно, а прва радна доз-
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Сарађујемо са норвешким
компанијама Tax in Norway и
Norimport, које повезују
норвешке послодавце са
висококвалификованим
радницима из Србије и земаља
региона. Тренутно у бази Key4S
има око 30 активних
огласа, у којима се траже
управо стручњаци из нашег
региона
вола се углавном добија на период од
шест месеци.
„Тренутно имамо активан оглас
за инжењера геодезије, где је плата
5.000 евра месечно, као и за асистента
инжењера геодезије, где посао могу
да добију и они који још нису ауторизовали своју диплому у Норвешкој, са
платом од 3.500 евра. Смештај је обезбеђен, а уговор је на три године“, каже
Видојевић.
За посао у овој скандинавској
земљи потребно је знање језика, при
чему је за инжењере довољан Б1 ниво
знања енглеског показан на ЕЦДЛ
тесту, док лекари морају да поседују
Б1 ниво знања норвешког, за шта је по
Видојевићевим речима потребно око
150 часова језика, што је трошак од око
600 евра. Осим тих трошкова, апликанти немају друге издатке, до тренутка
када су већ потписали уговор о раду
и добили радну дозволу и све остале
потребне документе, када норвешки
посредник Tax in Norway узима своју
провизију у износу прве плате.
Како каже Видојевић, пре добијања посла углавном није потребан
одлазак у Норвешку, јер се разговори
за посао организују путем „Скајпа“.
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МОЈ ПУТ Миодраг Јелић, извршни директор Lesaffre Србија

МОТИКА УМЕСТО МОЛИТВЕ

Једна добра пословица каже: „Винограду није потребна молитва него добра мотика“, тако да
могу слободно да се похвалим да сам све у животу постигао самo својим радом. Најважнија
реч у бизнису је доследност

Д

обар део каријере Миодраг Јелић, извршни
директор Lesaffre Србија,
провео је у брзорастућим
прерађивачким
индустријама,
које захтевају брзину и иновативност, па стога померање граница
сматра кључним у сваком бизнису. Своју пословну филозофију темељи и на доследности, као и на
сталном усавршавању.
Најважнија реч у бизнису
по вама је?
Доследност. Има много оних које
су кључне за успешно и дугорочно
пословање, али мислим да се доследност издваја. Управо за такву компанију, која се руководи овим принципом, ја и радим. Lesaffre је водећа светска
компанија у производњи квасца, која и на наше тржиште доноси међународне трендове, базирана на стубовима знања,
одрживог пословања и доследности у примени иновација
код традиционалне производње хлеба. Рекао бих да је доследност наша врлина и најважија реч у бизнису.
Тим сарадника по вашој мери?
Ведри, оптимисти, спремни да преузму ризик када
верују у своје идеје, толерантни, баве се неким спортом.
Колико су вас функције и напредовање у послу променили?
Имао сам среће да сам добар део каријере провео у брзорастућим индустријама, где су промене константне и где, да
бисте опстали и били успешни, морате да будете другачији,
брзи и иновативни. Сматрам себе и веома срећним, јер сам
током каријере био окружен изузетним колегама који су ми
били узор, те су ми њихови квалитети и мотивација помогли да постанем бољи у ономе што радим и тако допринесем
успесима тима.
Ваша три животна и три пословна принципа?
Кроз живот ме воде принципи у које дубоко верујем, а
то су: брини о најдражима, помози кад год можеш, буди поштен према другима, али и према себи. Мислим да ово што
сам навео није тешко, али их с времена на време, услед различитих околности, сви понекад заборавимо. Када причамо
о послу, верујем да је померање граница један од кључних
принципа у сваком бизнису. Још ако имате, као ја, срећу да
сте окружени искусним професионалцима - онда сте на правом путу.
Какав је то добар лидер?
Добар лидер, пре свега, верује у своје сараднике, оставља им довољно простора да могу слободно да искажу
своје мишљење и да се изборе за своје идеје, наравно са
циљем отварања простора за што самосталнији рад. Он их
уједно мотивише и подржава у ономе што су замислили. Око
њега је увек добар амбијент и атмосфера. Не бих да изоставим ни то да добар лидер увек нађе времена да саслуша своје
сараднике. Данас је то прилично потцењена особина.
Које особине има ваш идеалан пословни партнер?
За мене, лично, идеалан пословни партнер је пре свега
поштен, држи се договора, плаћа на време, даје конструктивне и изазовне предлоге. Из мог угла, спреман сам да са
таквим особама градим озбиљну и одрживу пословну везу
на дуге стазе.
Бесплатна публикација о запошљавању

Забранио бих отварање нове фирме док је
претходна у блокади и има дуговања према
повериоцима. На тај начин спречиле би се даље
малверзације, тржиште би било далеко
уређеније и у корист крајњих потрошача
Тактика која вас никада није изневерила?
Тактике се мењају у зависности од тржишних услова и
пословних циљева, а ја се готово увек трудим да гледам на
посао „из ципела“ пословног партнера и да, пре свега, разумем његове потребе, наравно, радећи на томе да и партнер,
али и компанија за коју радим, имају исти интерес.
Колико сати дневно радите?
Носим сат, али као неко ко води компанију, немам радно
време.
Шта је за вас највећи изазов?
Направити прави однос између приватног и пословног
живота. Није увек лако успоставити ту врсту баланса, мада
мислим да напредујем у томе.
У чему је тајна вашег успеха?
Мислим да нема много тајни, стално учим нове ствари и
стављам себе у позицију да морам да радим послове у којима немам превише искуства. То вам је исто као кад купите
нове ципеле, па се трудите да их што пре разгазите, а онда
кад то постигнете већ жудите за новим паром.
Једна добра пословица каже: Винограду није потребна
молитва него добра мотика, тако да могу слободно да се
похвалим да сам све у животу постигао само својим радом.
До сада, ако говоримо о компанији Lesaffre, поносан сам на
отварање првог демо пекарског центра у Србији, по узору на
светске иновације, трендове и тенденције, прошле године. У
питању је центар за тренинг пекара из целе Србије, што значи
да они могу да користе пекарски центар кад имају потребу
за њим.
Да можете да промените једну ствар у пословној
клими Србије, шта би то било?
Вероватно бих променио више од једне, али издвојићу
немогућност отварања нове фирме док је претходна у блокади и има дуговања према повериоцима. На тај начин спречиле би се даље малверзације, тржиште би било далеко уређеније и све би далеко боље функционисало у корист крајњих
потрошача.
Извор: BIZLife
16.12.2015. | Број 652 |
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ГОРЕ-ДОЛЕ Лекарска комора Аустрије
упозорава на мали број лекара

БОЛНИЦАМА НЕДОСТАЈУ
ХИЉАДЕ ЛЕКАРА

Годишње 1.500 особа уписује студије
медицине, а само 1.300 завршава студије,
док тек 900 остаје у Аустрији

Сваки четврти лекар ће у наредних
десет година отићи у пензију, што представља губитак од 6.400 медицинара

Л

екарска комора Аустрије упозорава да је већ сада у
болницама премали број лекара и да ће се ситуација
додатно погоршати уколико се нешто не предузме по
овом питању.
Харолд Мајер, начелник организације која окупља
запослене лекаре, указао је на старосну структуру лекара
запослених у болницама, указујући да ће 25 процената у наредних десет година отићи у пензију, што представља губитак од 6.400 медицинара.
Лекарска комора је изнела податке да је тренутно упражњено 300 радних места за лекаре. Показало се, такође,
да млади лекари не желе да проведу свој радни век у болницама, већ су у потрази за краћим и флексибилнијим радним
временом, јер је веома тешко да се уклопи каријера у болници и породица и деца.
Подаци показују да је од 2003. године из Аустрије у иностранство отишло укупно 7.000 лекара. Статистички подаци по-

Од 2003. године из Аустрије у иностранство
отишло укупно 7.000 лекара
казују да се 1.500 особа годишње уписује на студије медицине, а само 1.300 завршава студије, док тек 900 остаје у
Аустрији.
Мајер је затражио смањење бирократије у оквиру лекарског посла, будући да лекари у болницама троше 40 процената радног времена за администрацију и документацију.

Најава црногорског министра рада и социјалног старања Зорице Ковачевић

ДОЖИВОТНА ПРИМАЊА ЗА МАЈКЕ ТРОЈЕ ДЕЦЕ
Мајке са троје и више деце примаће по 333, односно 193 евра. Накнаду ће примати и
незапослене мајке које су на евиденцији Завода за запошљавање најмање 15 година, као и
родитељи и неговатељи лица са посебним потребама

Мајке троје и више деце, које имају 25, односно 15 година радног стажа,
моћи ће од почетка наредне године да поднесу захтев за примање доживотне
месечне накнаде, саопштила је црногорска министарка рада и социјалног старања Зорица Ковачевић.
Мајке са троје и више деце примаће по 333, односно 193 евра. Накнаду ће
примати и незапослене мајке које су на евиденцији Завода за запошљавање
најмање 15 година, као и родитељи и неговатељи лица са посебним потребама.
Ковачевићева је на конференцији за новинаре рекла да су Законом о допунама
Закона о дечјој и социјалној заштити прописана два нова права.
„То су право на накнаду родитељу или старатељу лица које је корисник
личне инвалиднине, као и право на накнаду по основу рођења троје или више
деце“, рекла је Ковачевићева.
Запослене мајке са троје и више деце, које имају 25 или 15 година радног стажа примаће доживотну месечну накнаду у
износу 70 одсто просечне нето зараде у Црној Гори, у години која претходи оној када је остварено то право. Жене које имају
15 година кумулативног радног стажа и троје и више деце примаће накнаду 40 одсто просечне нето зараде. Просечна нето
зарада у Црној Гори износи 477 евра, што значи да ће мајке са троје и више деце примати по 333, односно 193 евра.

Финска влада покреће пилот-пројекат

РАДИЛИ НЕ РАДИЛИ 550 ЕВРА У ЏЕПУ

Финска влада покреће пилот-пројекат у склопу којег ће становницима држава уплаћивати минимални доходак без
обзира да ли су запослени или не. У експерименталној фази та помоћ ће износити 550, а касније око 800 евра месечно.
Оли Кангас, који руководи пилот-пројектом, рекао је да ће темељни доходак бити релативно висок, јер замењује
друге социјалне накнаде. Предлог пилот-програма биће завршен до новембра 2016. године, након чега ће кренути његово
тестирање у целој земљи, наводи Finland Times.
Овај пројекат посебно је занимљив незапосленима. У Финској их је тренутно око 280.000, што представља 10 посто
укупне радне снаге. У Финској прихватање посла може значити нови трошак за грађане, јер плаћени привремени посао
смањује социјалне повластице. То значи да, уколико прихватите посао нижег платежног ранга, губите новац. Поборници
минималног дохотка верују да управо та мера може растеретити комплексни и скупи модел повластица који је сада на
снази.
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Послодавци у Словенији резервисани су у погледу прогнозе
запошљавања за први квартал 2016.

ЗАПОШЉАВАЊЕ НА ЛЕРУ

Чак 81 одсто послодаваца не планира промену броја запослених. Породичне фирме
остварују 67 одсто додате вредности свих словеначких компанија и запошљавају
70 одсто радно активног становништва

П

ослодавци у Словенији резервисани су у погледу прогнозе
запошљавања за први квартал
2016., која је, иако позитивна,
најнижа од првог тромесечја 2013. године. На основу анкете коју је спровела
консултантска кућа „Менпауер“, прогноза нето запошљавања, састављена
на основу одговора 626 послодаваца,
показује да седам одсто компанија очекује да ће у првом кварталу 2016. повећати број запослених. Исти проценат
очекује смањење броја радника, док 81
одсто послодаваца не планира промену броја запослених, преноси агенција
СТА.
Директор „Менпауера“ Руди Чебуљ
изјавио је да Словенија улази у доста
мирније воде након веома оптимистичне 2014. У односу на претходни квартал, прогноза запошљавања виша је у
четири привредне области, а нижа у
шест. Најоптимистичније су компаније
из прерађивачког сектора, које очекују
раст запошљавања од 11 одсто, затим

Најоптимистичније су компаније из прерађивачког сектора,
које очекују раст запошљавања од 11 одсто
фирме из сектора транспортне логистике и комуникација (+10 одсто), а најпесимистичније компаније из грађевинског сектора (-4,0 одсто).

„Горење“ се сели у Вијетнам?
Словеначка фабрика електричних
уређаја за домаћинство „Горење“ планира да у наредних пет година отвори
фабрику ван Европе, у Вијетнаму. У
опцији су и неке друге азијске земље,
у којима је радна снага јефтинија,
пише љубљански „Дневник“.
„Наша стратегија за наредне године је оријентисање ка глобалном тржишту и премијум брендовима. Глобални раст продаје ћемо остварити
из постојећих производних локација,
а проценили смо да ће за бржи раст
бити потребно заснивање локалне
производње. Дакле, у пет година планирамо да оснујемо фабрику ван Европе, можда у Вијетнаму или некој од оближњих
земаља“, кажу у „Горењу“, а преноси портал Seebiz.
Како додају из словеначке компаније, ишло би се на изградњу нове фабрике
(гринфилд инвестиција), на партнерство с постојећим локалним понуђачима, а не
искључују ни могућност преузимања неког од локалних произвођача.
Стратегија Групе предвиђа до 2020. усмеравање пословања ван Европе, чиме ће
се смањити зависност од европског тржишта. Део производње „Горење“ је претходно преселило у Србију, где су трошкови рада око два и по пута јефтинији него у
Словенији, док је један сегмент производње из Шведске пресељен делом у Словенију, а делом у Србију.
Просечна месечна плата фабричког радника у Вијетнаму је око 150 долара (око
140 евра), док је просечна нето плата у Словенији нешто већа од 990 евра, наводи
се у тексту.
Бесплатна публикација о запошљавању

Око 20 одсто породичних
компанија бави се малопродајом, 18,8 одсто грађевинарством, а 17,3 одсто индустријском производњом
Иначе, породичне фирме у овој
земљи остварују и 67 одсто додате
вредности свих словеначких компанија и запошљавају 70 одсто радно активног становништва, показало је истраживање компаније „Ернест и Јанг“
и љубљанског Економског факултета.
Породичне фирме у Словенији махом
су микро и мала предузећа, са мање
од 50 запослених, а више од половине
таквих фирми (57,5 одсто) воде њихови
оснивачи (прва генерација), а 37,1 одсто
наследници оснивача. На челу више од
62 одсто компанија налазе се представници две или више генерација, преноси
словеначка агенција СТА.
Око 20 одсто породичних компанија бави се малопродајом, 18,8 одсто
грађевинарством, а 17,3 одсто индустријском производњом. Чак 74,3 одсто
породичних фирми старије су од 20
година, а 87,2 одсто остварује приходе
веће од четири милиона евра годишње.
Жене су на лидерским позицијама у 38
одсто породичних предузећа.
Више од половине фирми ослања
се на сопствени профит као извор финансирања (51 одсто), док се 26 одсто
ослања на банковне кредите.
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АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Косовска
Митровица

Вршац

Бор

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Сомбор

Зајечар

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сремска
Митровица

Ваљево

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

www.nsz.gov.rs

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

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

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Нови Сад

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

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

