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„Треба продавати памет, ту је највећи профит. Факултет је само први корак, све остало је рад“, рекао је средином године за „Послове“ др Бранко Ковачевић, професор
и декан Електротехничког факултета. Оснивач „Фејсбука“
Марк Закерберг отворено каже: „Ангажоваћу некога да
директно ради за мене само ако проценим да бих и ја сам
радио за ту особу“.
„Слање породица радника не летовање практикује се
неколико последњих година. Сваког Божића, од оснивања
предузећа, запосленима исплаћујемо тринаесту плату, она
је углавном на нивоу месечне зараде, некад мања, али никад испод половине.“ Сасвим је могуће да је то део бенефита рада у „Фејсбуку“, али док не проверимо, знамо да је то
једна од формула успеха Милета Вукојичића, власника
пожешке „Прехране“ и привилегија запослених у том трговинском ланцу. Шта су рекли многи други „Пословима“ у
2015. години, на страни Рекли су.
Посао се у Србији у просеку чека четири године. Да ли
га чекати да падне с неба или као зрела крушка или можда - за мање од годину дана стећи практичне ИТ вештине
за неки од послова будућности који нуде брзо запослење и
добру зараду? Чекати или учити? Одлука је увек на ономе
који чека. На страни Ми и Европа преносимо која занимања
недостају европском тржишту. Траже се и занатлије, али
свуда програмери.
„Рад Националне службе карактерише континуирани
прогрес који је уочљив кроз смањење незапослености, повећање запослености и веома добру реализацију мера активне политике запошљавања“, каже у Интервјуу Даријо
Мачкић, председник УО Националне службе за запошљавање. Он најављује интензивније активности на ширењу
мреже контаката и унапређење сарадње са послодавцима.
Мирјана Шебез је једна од хиљаде лица која се налазе на евиденцији НСЗ и добар пример активног тражиоца
запослења. Не губи наду да ће доћи до адекватног посла.
Њена прича је на страни Лакше до посла. Поделите и Ви са
нама своја искуства у тражењу посла и начин на који вам
НСЗ помаже у томе. Своје приче шаљите на мејл: novine @
nsz.gov.rs или на адресу: Редакција „Послови“, Гундулићев
венац 23-25.
Какав је пут ФКЛ ад из Темерина, добитника овогодишњег признања НСЗ за највећи допринос у запошљавању - на страни Наш пут. Једна је од ретких фабрика у
Србији која после приватизације има више запослених: некада 500, а данас 600.
Емил Тедески је послодавац. Број запослених прогресивно расте. Један од најуспешнијих - не само у најближем
комшилуку, већ и у региону. Оснивач је и власник „Атлантик групе“. „Она данас вреди“, каже Тедески, „неупоредиво
више зато што сам имао храбрости да запослим људе који
су бољи од мене, људе који су паметнији и храбрији. Да то
нисам урадио компанија коју водим остала би заглављена
негде у прошлом веку“. Пословна филозофија овог човека
тешко да ће наћи следбенике међу овдашњим колегама,
послодавцима, чак и на реторичком нивоу.
Цури последњи рок за утајиваче пореза да пријаве
своје приходе. Процењује се да због утаје пореза Италија годишње губи преко 90 милијарди евра. Они који нису искористили амнестију ризикују казне до осам година затвора.
Шире - на страни Горе - Доле.
На страни Сазнајте више њујоршки Фестивал иновација у бизнису, будућност рада, али и уверљив упит и закључак Бранимира Бркљча, аутора текста: Зар није много боље градити будућност него је предвиђати?
Новогодишњи празници нуде сасвим довољно
времена за тражење и тог одговора. Срећно!

Милош Чолић

ПРИВРЕДА У Новом Саду потписан уговор са америчком компанијом

ТРИ ХИЉАДЕ НОВИХ ПЛАТА

Потписници уговора Новосадско привредно друштво „Необус“ и америчка компанија
„Делфи“. Уговор о дугорочном закупу производне хале од око 18.000 квадратних метара у
индустријској зони града

П

отписивањем уговора са америчком компанијом „Делфи“ (Delphi), у Новом
Саду ће у наредном периоду бити отворено 3.000 нових радних места, рекао
је градоначелник Новог Сада Милош Вучевић. Долазак и сарадња са овом
компанијом биће од велике користи за домаћу економију, јер ће производња
пре свега бити извозног карактера. Уговор о дугорочном закупу производне хале
од око 18.000 квадратних метара, у индустријској зони Новог Сада, потписан је у
Градској кући. Потписници уговора су Новосадско привредно друштво „Необус“ и
америчка компанија „Делфи“.
„Три хиљаде нових плата у Новом Саду, три хиљаде плата које се опорезују и
пуне буџет града, а не само 3.000 директно упослених. Људи који се много боље од
мене разумеју у аутомобилску индустрију кажу да је то још пута три, зато што ће
неко морати да припрема оброке, неко да превози, неко да одржава хигијену, неко да се бави обезбеђењем, неко ће бити кооперант. Тако се покреће привреда једне државе, тако се покреће привреда региона, тако се покреће привреда једног града“,
изјавио је Вучевић.
Градоначелник је изразио наду да ће Новосађани и грађани суседних општина искористити ову шансу и наћи послове
у сектору привреде. Директор „Необуса“ Петар Матијевић подсетио је да се највећи успех ове сарадње управо заснива на
будућим новим радним местима.

Компанија „Сименс“ најављује нова запошљавања

У ФАБРИЦИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА ЈОШ 230 РАДНИХ МЕСТА
Компанија „Сименс“ најављује да ће после 309 новозапослених
у августу и септембру, од нове године у фабрици ветрогенератора
запослити још 230 радника. Немачки гигант који послује у целом
свету потврдио је раније најаве да ће не само ширити производњу,
него ће и преместити неке капацитете из других земаља у Србију.
„Пошто смо на петом месту у свету, наши планови су да у Србији будемо на првом месту на дуги рок, али за то је потребно да
задовољимо глобалну тражњу. Зато планирано да упослимо још
квалификованих радника“, рекао је Удо Ајхлингер, директор „Сименса“ за Србију.

Национални програм за сузбијање
сиве економије

ЛЕГАЛНИ ТОКОВИ
ЗА ПУНИЈИ БУЏЕТ

План Владе је да се у наредних пет година удео
сиве економије спусти са 31 на 26,7 одсто
„Ако би се само 10 одсто сиве економије превело у легалне токове, то би могло да утиче на раст БДП до три одсто.
План Владе је да се у наредних пет година удео сиве економије у српској економији спусти са сада процењених 31 на
26,7 одсто“, рекао је премијер Александар Вучић приликом
представљања Националног програма за сузбијање сиве
економије, који је Влада Србије усвојила прошле седмице.
„Сива економија се не може сузбити док се не схвати да
су обавезе према држави у интересу грађана, да се из пореза
финансирају болнице, школе и позоришта“, оценио је Вучић и
најавио да ће бити укинут највећи део парафискалних намета, ограничене фирмарине и уведене онлајн фискалне касе.
Спровођењем Националне стратегије за сузбијање сиве
економије удео непријављених радника у укупној запослености могао би да се смањи са 24 одсто на 17 одсто, објављено је на представљају стратегије.

Фабрика „Yelegen Technics“ запослиће 50 радника

ШВАЈЦАРСКА ПРЕЦИЗНА
МЕХАНИКА У СВИЛАЈНЦУ

Швајцарска компанија „Yelegen Technics“ отвара фабрику прецизне механике у Индустријској зони „Велико поље“
у Свилајнцу, где ће радити 50 радника, а вредност инвестиције је два милиона евра. Како је саопштила Служба за односе са јавношћу Општине Свилајнац, швајцарска компанија је
закупила производну халу у „Великом пољу“, коју је општина
изградила и опремила потребном инфраструктуром за будуће инвеститоре и почиње припреме за отпочињање производње у наредној године.
У Индустријској зони „Велико поље“ фабрику има и
компанија „Панасоник“, која запошљава 390 радника, са намером да идуће године прошири производњу и повећа број
запослених.

ИНТЕРВЈУ Дариjо Мачкић, председник Управног одбора Националне службе
за запошљавање

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ НАМЕЋУ ВИШЕ ЦИЉЕВЕ
Рад Националне службе карактерише континуирани прогрес, што се огледа кроз смањење незапослености, повећање запослености и веома добру реализацију мера активне политике запошљавања.
Планира се интензивирање активности на ширењу мреже контаката са послодавцима

Г

одину пред нама чекају бројни изазови:
смањење незапослености,
вишкови у јавном сектору, мотивација младих да остану у земљи. О томе шта се од
Националне службе очекује у
периоду који следи, за послове
говори Даријо Мачкић, председник УО НСЗ.
За 2016. годину Влада Србије одобрила је већи буџет
за активне мере запошљавања. Да ли ће то значити и
новине у програмима НСЗ?
Програми и мере активне политике запошљавања модификују се у сарадњи са надлежним министарством, на
основу праћења реализације, а у циљу повећања квалитета.
Континуираним и детаљним праћењем спровођења сваког
програма појединачно, уочене су предности, али и проблеми у реализацији. На основу анализе предности и проблема
утврђена је потреба за редизајнирањем појединих програма.
У том смислу, у 2016. години предвиђене су измене, за које
очекујемо да ће довести до још позитивнијих резултата.

Према подацима са интернет сајта НСЗ, од
почетка године послодавци су исказали потребу
за 12.400 извршилаца, а на та места
конкурисала су 32.703 лица
Мислите ли да су послодавци довољно упознати са
услугама НСЗ. Како бисте оценили ту сарадњу?
Национална служба остварује веома успешну сарадњу
са послодавцима и другим социјалним партнерима. Послодавци су прилично добро информисани о услугама, програмима и мерама које спроводи Национална служба. Информисање послодаваца спроводи се коришћењем различитих
метода, од обилазака послодаваца, преко телефонских контаката, до организовања групних и индивидуалних информисања у просторијама Националне службе. Наравно, увек
видим и простор за унапређење и на томе ће бити акценат у
наредном периоду. У том циљу Национална служба планира
интензивирање активности на ширењу мреже контаката и
унапређењу сарадње са послодавцима.
У којим сегментима видите могућност за ефикасније запошљавање незапослених са евиденције НСЗ?
Када је у питању јавно оглашавање слободних послова,
Национална служба бележи статистику да на једно радно
место конкурише више десетина заинтересованих кандидата. Према подацима са сајта НСЗ, од почетка године послодавци су исказали потребу за 12.400 извршилаца, а на та
радна места су конкурисала 32.703 лица. Најтраженији су:
продавци, машински инжењери, референти за књиговодствене послове, административни радници, радници обезбеђења имовине и лица, комерцијалисти и слично. Када је
у питању 7. степен стручне спреме, најтраженији образовни
профили су: дипломирани економиста за општу економију,
банкарство и финансије /мастер економиста, потом дипло-
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мирани правник/мастер правник, дипломирани машински
инжењер/мастер инжењер машинства и програмер информационог система.
Уколико посматрамо број пријављених потреба и број
пријављених лица конкретних образовних профила/звања,
можемо рећи да најлакше, односно најбрже долазе до посла
високообразовани профили из следећих области: инжењери електротехнике, ИТ стручњаци, инжењери електронике,
машинства и грађевине са одговарајућим лиценцама, математичари, физичари, наставници/професори страних језика,
лекари са одговарајућим специјализацијама (анестезиолози,
кардиолози, педијатри, офталмолози, гинеколози...), дипломирани фармацеути, биохемичари, стручњаци за финансије
- рачуновође.
На основу анкетирања послодаваца спроведеног током
2014. године, утврђено је да ће послови у области информационо-комуникационих технологија имати експанзију и бити
актуелни и за десетак или двадесет година, те ће се знатно
више тражити стручњаци за хардверски и софтверски инжењеринг, електротехнику и електронику, индустријску
технику и роботику, затим стручњаци за област финансија,
аналитичари промета и инвестиција, стручњаци за управљање ризицима у предузећима, различите врсте саветника,
посебно у малим предузећима, логистичари за оптимализацију протока робе од произвођача до трговина, стручњаци
у области биотехнологија, попут генетичара, молекуларних
биолога, стручњаци за образовање на даљину, за различите
врсте испитивања и мерења својства материјала, али и архитекте, урбанисти, дизајнери, пројектанти, микротехничари...

Највећи број пријављених потреба
за запошљавањем
На основу анализе тражених образовних профила у 2015.
години, која је спроведена на основу броја пријављених
потреба за запошљавањем које послодавци достављају
Националној служби за запошљавање, највећи број
пријављених потреба за запошљавањем регистрован је
за неквалификоване раднике и следећа занимања: III и IV
степен - продавац, портир, шивач конфекције/текстила,
економски техничар, комерцијални техничар, електромонтер инсталација и машина, монтер-инсталатер, бравар,
техничар производње каблова и проводника, машински
техничар - контролор квалитета, кувар.
Када су у питању профили нижег нивоа образовања,
најлакше долазе до посла оператери на ЦНЦ машинама,
заваривачи, аутотроничари/мехатроничари, књиговође,
рачуновође, занимања у области неге старих и здравствене неговатељице, медицинске сестре (специјалиста
инструментирања) и козметичари, кувари, електротехничари: електронике, рачунара, рачунарских мрежа и
телекомуникација, техничари мехатронике, техничари за
биотехнологију, техничари за компјутерско управљање,
радници на обезбеђењу - техничари обезбеђења, тесари, зидари, армирачи. Када је реч о овим профилима, у
највећем броју случајева првенствени услов за њихово
запошљавање је одговарајуће радно искуство.
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ружује отпремнине ради запошљавања, коришћење лизинга
и франшизинга и сл.
Такође, Национална служба у циљу превенирања дугорочне незапослености, односно брже реинтеграције на
тржиште рада вишкова запослених, интензивира посете
послодавцима, посебно у јединицама локалне самоуправе у
којима се планира реализација програма решавања вишка
запослених, са циљем прикупљања података о потребама за
запошљавањем.
За реализацију пакета услуга за вишкове запослених,
Министарство рада, запошљавања, борачка и социјална питања и Национална служба добијају подршку Светске банке.

На основу анкетирања послодаваца спроведеног
током 2014. године, утврђено је да ће послови у
области информационо-комуникационих
технологија имати експанзију и бити актуелни
и за десетак, двадесет година
Додела признања поводом Дана НСЗ
С обзиром да се наредне године очекује отпуштање
великог броја људи из јавног сектора, да ли је НСЗ спремна да се носи са додатним притиском, нарочито имајући
у виду чињеницу да и сама мора да смањује број запослених?
За вишкове запослених чији се прилив на евиденцију
незапослених очекује у већем обиму, како због завршетка процеса реструктурирања, тако и због рационализације
јавног сектора, припремљен је пакет услуга, у циљу подстицања запошљавања ове категорије теже запошљивих. Пакет
услуга за вишкове запослених који ће се спроводити према
Националном акционом плану запошљавања за 2016. годину
подразумева неколико корака, у зависности да ли су у питању активности којима се реагује унапред, пре престанка
радног односа или активности са лицима након пријаве на
евиденцију незапослених.

Најлакше, односно најбрже долазе до посла
високообразовани: инжењери електротехнике,
ИТ стручњаци, инжењери електронике,
машинства и грађевине са одговарајућим
лиценцама, математичари, физичари,...
Ради превенције незапослености, пре него што се потенцијални вишкови пријаве на евиденцију НСЗ, интервенисаће се одређеним активностима: организовањем састанка
са руководством предузећа која се суочавају са вишком запослених и синдикатима, организовањем општег информативног састанка са потенцијалним вишковима запослених у
просторијама послодавца, изјашњавањем запослених о мерама за које су заинтересовани, путем попуњавања упитника, организовањем саветовања за запошљавање кроз вођење
индивидуалних разговора са запосленима који су се изјаснили да желе индивидуално саветовање, у просторијама послодавца.
Након пријаве вишкова на евиденцију незапослених,
Нацонална служба приоритетно укључује вишкове запослених у програме и мере активне политике запошљавања, а
посебно: врши процену запошљивости лица; утврђује индивидуални план запошљавања и одређује мере које су најпогодније за активацију и унапређење запошљивости (радионица за превладавање стреса услед губитка посла и друге
мере); организује посебно информисање о могућностима и
предностима улагања отпремнина у самозапошљавање, удБесплатна публикација о запошљавању

Србија, као и све остале земље у региону, има проблем великог броја незапослених младих, али и оних
преко 50 година. Где видите могућности за ове категорије незапослених?
Незапослени млади и лица преко 50 година, у складу са
Националним акционим планом за 2016. годину, припадају
категорији теже запошљивих. У складу са тим, имају приоритет приликом укључивања у програме и мере активне
политике запошљавања. Такође, Национална служба за запошљавање спроводи мере попут Обуке за активно тражење
посла, Тренинга самоефикасности, Радионице за превладавање стреса услед губитка посла, Клуба за тражење посла,
које имају за циљ да кроз саветовање, развијање вештина активног тражења посла, пруже подршку у процесу активног
тражења посла, незапосленима, а посебно теже запошљивим
категоријама, међу којима су млади и лица преко 50 година.
Затим, поред приоритета приликом укључивања у све мере,
Националним акционим планом за 2016. годину дефинисан
је и Програм субвенција за запошљавање незапослених лица
из категорије теже запошљивих, где се наведена субвенција
послодавцима користи за запошљавање на новоотвореним
радним местима, поред осталих категорија теже запошљивих, за младе особе до 30 година и старије од 50 година.
Такође, као веома битну могућност видим стимулисање
предузетништва кроз пружање подршке самозапошљавању,
која подразумева стручну помоћ, обуку из области предузетништва и субвенцију за самозапошљавање.
Како бисте оценили рад Националне службе у периоду откада сте на челу УО НСЗ, где видите могућности за унапређење рада?
Рад Националне службе карактерише континуирани
прогрес, што се огледа кроз смањење незапослености, повећање запослености и веома добру реализацију мера активне политике запошљавања. Све наведено је првенствено
резултат квалитетне комуникације и сарадње на свим нивоима, као и рада свих запослених у Националној служби.
Са друге стране, добри резултати сами по себи намећу више
циљеве, што је изузетна мотивација и изазов за сваког запосленог у Националној служби за давање доприноса у сваком
сегменту пословног процеса.
Новогодишња порука запосленима у НСЗ?
У 2016. години пред нама су нови изазови. С обзиром да
смо у претходном периоду доказали да имамо потенцијал и
способност да квалитетно одговоримо и на веома комплексне захтеве, сигуран сам да ћемо опет бити веома успешни на
пословном плану. Такође, користим ову прилику да свим запосленима пожелим и пуно успеха на свим другим пољима.
Весна Пауновић
30.12.2015. | Број 654-655 |
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- Анкетна стопа незапослености у трећем кварталу
текуће године износи 16,7
одсто, што је најнижа стопа од октобра 2009. године
и готово је једнака стопи
незапослености са почетка
економске кризе. Циљ Владе Србије и НСЗ је да се незапосленост у наредне две
године спусти на ниво испод
15 одсто. Охрабрује податак
да нам се послодавци у овој
години много више обраћају,
па је уз директно посредовање НСЗ запослено готово
50 одсто више лица него прошле године - Зоран Мартиновић, директор НСЗ

- Жене су у предузетништву заступљене мање од
30 одсто. Наш интерес је да
покренемо жене да отварају
своје бизнисе, да створимо
дух предузетништва који
нам недостаје, да оне буду
један од покретача привредног развоја - Зорана Михајловић, потпредседница
Владе Србије и председница
Координационог тела за родну равноправност
- Након 23 неуспеле лицитације, давно пропали
погон конфекције „Беко“ у
Свилајнцу на крају је купила локална самоуправа, са
идејом да се простор доведе
у ред, среди, а затим пронађе
инвеститор. То је јединствен
пример у Србији. Општина
није зарадила, али је запослила људе - Предраг Милановић, председник општине
Свилајнац
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- Главни страхови од пре
годину дана, када је почела
примена Закона о раду - велика незапосленост и укидање улоге синдиката - данас не постоје, а није дошло
ни до масовног отпуштања
радника, како се тврдило.
Пре актуелног Закона о раду
било је запослено 1.719.197
људи, а данас 1.816.672 Александар Вулин, министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања

- Сваки ИТ инжењер
који остане у земљи може да
допринесе извозу Србије за
око 100.000 долара. Дакле,
простом рачуницом, 10.000
инжењера доноси милијарду
долара извоза - Драган Томић, директор „Мајкрософт“
Развојног центра Србија
- „Атлантик група“ данас вреди неупоредиво више
зато што сам имао храбрости
да запослим људе који су
бољи од мене, људе који су
паметнији и храбрији. Да
то нисам урадио компанија
коју водим остала би заглављена негде у прошлом
веку - Емил Тедески, власник „Атлантик групе“

- Тачно је да за један CV
одвојимо око пет, а неким занимљивијим кандидатима
можда посветимо и десетак
секунди - Звонимир Муса,
директор Службе људских
потенцијала „Прима групе“

| Број 654-655 | 30.12.2015.

- Око 600.000 радника у Србији прима плату са
закашњењем од неколико
месеци, између 150.000 и
200.000 радника прима минималац, а више од 100.000
не памти када је добило зараду. Просек кашњења коверте је 26 месеци - Злата
Зец, Уједињени грански синдикат „Независност“

- Српска асоцијација менаџера припремила је око 120
предузетничких
иницијатива из области пољопривреде, производње и услуга,
за које су потребна улагања
од 5.000 до 8.000 евра - Драгољуб Рајић, Мрежа за
пословну подршку

- Дубоко верујем да
овдашњи људи имају огроман креативни потенцијал.
Један од мојих циљева јесте
и популаризација тог квалитета или бар огромног
потенцијала, на глобалном
нивоу - Мирко Топалски,
власник једне од најбољих
гејминг компанија на свету
- У Србији не постоји национални оквир квалификација, услед чега се јавља ве-

лики раскорак између онога
што тренутно нуде школе
и онога што је потребно тржишту рада. НОК мора да
одговори на више питања, а
између осталог и одакле толико људи у сивој зони, како
је могуће да немамо начина
да се њихове квалификације
препознају и да се то преведе у редовне токове - Срђан
Вербић, министар просвете

- Чак 50.000 од 766.500
незапослених који су спремни за сезонски посао у
пољопривреди, грађевинарству или угоститељству,
могу месечно да зараде не
мање од 30.000 динара. Посла на земљи има, али нема
ко да га ради, иако се дневна зарада креће од 1.200 до
2.000 динара - Петар Радић,
Задружни савез Војводине

- Удео радне снаге
снажно пада, док се истовремено смањује и укупна
популација, и то за пола процента просечно годишње.
Захваљујући томе, односно
последичној све мањој расположивости радне снаге,
Србија би могла да уз скроман просечни привредни
раст од 2 одсто годишње,
већ двадесетих година овога
века стопу незапослености
сведе испод просека ЕУ - Горан Николић, економиста
- Слање породица радника не летовање практикује
се неколико последњих година. Сваког Божића, од осни-
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вања предузећа, запосленима исплаћујемо тринаесту
плату. Она је углавном на
нивоу месечне зараде, некад
мања, али никад испод половине - Миле Вукојичић,
власник пожешке „Прехране“

- Код брзорастуће незапослености 5.000 запослених
у служби је мало. Прошла
година донела је више од
900.000 тражилаца запослења, који су барем један дан
у години били незапослени.
Годишње запослимо више од
пола милиона незапослених.
Даљи прилив радне снаге
аустријско тржиште рада не
може да „прогута“ - Херберт
Бухингер, директор Сервиса за тржиште рада Аустрије

- Треба продавати памет, ту је највећи профит.
Факултет је само први корак,
све остало је рад. Нажалост,
предузетништво се код нас
доживљава као препуштеност самом себи. Као ни многе друге ствари, ни реформу
образовања нисмо урадили
до краја. Почнемо, па станемо на пола пута и већ десет
година она траје... - др Бранко Ковачевић, професор и

здрављу радника. Ситуацију
додатно компликује и што
сами радници не желе да
буду пријављени, јер од НСЗ
добијају накнаду - Бојан Јоцић, директор Инспектората за рад

декан Електротехничког факултета

- Сива економија у Србији је на изузетно високом
нивоу и износи 30 одсто бруто домаћег производа (БДП).
Постоји велики простор за
смањење сиве економије и
само у случају да се наплата пореза врати на ниво из
2012. године буџет би добио
додатни приход између 20 и
30 милијарди динара - Никола Алтипармаков члан
Фискалног савета.

и процедура. Телефон кума
у Бриселу неће помоћи. Искористите искуства и помоћ
Пољске, која као чланица ЕУ
може да рачуна на 80 милијарди евра из кохезионих
фондова ЕУ - Александер
Хећко, пољски амбасадор у
Србији

- Посао који се обавља
у било ком граду, са истим
обимом и под истим условима рада, биће исто плаћен.
Предложено решење - 60
платних група без разреда Кори Удовички, министарка Државне управе и локалне самоправе
- Оквир квалификација
је много шири појам од појма система квалификација,
који се своди на одређени
број нивоа квалификација са
описима њихових карактеристика - мр Ђорђе Лазић,
аналитичар занимања у НСЗ

- Током прошле године
у текстилној индустрији се
запослило чак 10.000 људи.
Српска индустрија одеће,
коже и обуће прошле године у иностранству продала
робу вредну милијарду евра
- Милорад Васиљевић, секретар Удружења за индустрију текстила, одеће, коже и
обуће у ПКС

- Када сам напустио
посао у државној нафтној
компанији био сам проглашен за лудака године, а сада
имам фирму која извози половину производње - Синиша Жарин, власник предузећа „Мануал“ из Новог Сада

- Ангажоваћу некога да
директно ради за мене само
ако проценим да бих и ја сам
радио за ту особу - Марк Закерберг, оснивач „Фејсбука“

- Искористите добра решења и грешке. Не заборавите да је Брисел бирократија
Бесплатна публикација о запошљавању

- Раднике ‚на црно‘ ангажују и велики инвеститори, а поједини послодавци,
осим што не уплаћују доприносе и порезе, не воде довољно бригу ни о безбедности и

- Нема фирме или компаније која не ангажује
раднике на лизинг, чак и у
јавним предузећима, великим и малим компанијама…
Иако нема прецизних података, претпоставља се да на
лизинг ради око 80.000 људи
- Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и
независних синидиката

- Потенцијал је заправо
оно што успете да искористите. ИТ сектор је највиталнији део српске економије и
Србија је на 40. месту глобалног индекса по извозу
софтвера. Извоз је достигао
230 милиона евра, што је 30
одсто више него у 2012. години, Србија је на 56. месту
по развоју ИТ сектора, а овом
облашћу у Србији се бави
2.000 компанија, које запошљавају 16.000 људи - Расим Љајић, потпредседник
Владе Србије и министар
трговине, туризма и телекомуникација

- Увек недостају добри
људи. Ми желимо да стварамо те људе и зато стратешко
партнерство између приватног сектора и образовних
институцију јесте кључно
питање, јер ће на дуже стазе повећати запошљавање,
тражњу, стране инвестиције
- Маја Пишчевић, извршна
директорка Америчке привредне коморе.
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА До посла уз помоћ зрењанинског Клуба за тражење посла

ДА ЛИ СМО БРОЈЕВИ ИЛИ ЉУДИ

Вођа Клуба чланове мејлом редовно информише о обукама, огласима и свему
актуелном... Заједнички долазимо до предлога за различите обуке, као што су: обуке за
писање пројеката, енглески језик, италијански језик…
Поделимо искуства

Мирјана Шебез је једна од 717.324 лица која се налазе на евиденцији НСЗ и добар пример активног тражиоца запослења. Она не губи наду да ће доћи до адекватног посла и ово је њена прича. Поделите са нама своја
искуства у тражењу посла и начин на који вам НСЗ може помоћи у томе. Своје приче шаљите на мејл: novine
@nsz.gov.rs или на адресу: Редакција„Послови“, 11000 Београд, Гундулићев венац 23-25.

М

ирјана Шебез, дипломирани психолог и драмски педагог, ради од своје 17-те године. Ова вредна Зрењанинка је
почела као конобарица и прошла целу
лепезу послова да би сада постала и
волонтер.
„Волонтирам у организацији за
ментално недовољно развијене особе
МНРО ‚Сунцокрет‘, где стичем адекватно знање и искуство. На евиденцији
Националне службе за запошљавање
сам пет година. Радила сам неколико послова, до којих сам дошла сопственим залагањем и информисањем.
Служба ми је понудила обуке, те сам
тако завршила курс енглеског језика“,
прича Мирјана, којој је од свих услуга
које Национална служба пружа корисницима најинтересантнији Клуб за тражење посла.
„Ако прихватите предлог саветника за запошљавање и укључите се у
Клуб за тражење посла, проћи ћете обуку, учествовати у дебатама и ући у јединствени информациони систем. Вођа
Клуба Миклош Чордаш нас мејлом
редовно информише о обукама, огласима и свему актуелном што је важно за
сваког од нас. Заједнички долазимо до

Преко 80 одсто полазника
Клуба су високообразовани људи
предлога за различите обуке, као што
су: обуке за писање пројеката, енглески,
италијански језик… Циљ је да се свима
пружи подједнака шанса, да се избегне
запошљавање преко везе и слично. Рад
Клуба заснива се на вођењу дебата на
различите теме“, каже Мирјана и додаје
да се поред уобичајених тема, као што
су састављање радне биографије, адекватно представљање на интервјуу за
посао, обрађују и теме попут улоге медија у запошљавању, мотивисаности за
тражење посла, мобинга,...
„Преко 80 одсто полазника су високообразовани људи, који су на евиденцији НСЗ Зрењанин и углавном волонтирају. Циљ је развити здраве контакте.
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Сваког месеца организује се састанак
коме присуствују нови полазници, нови
гости, али и бивши полазници, који су
се запослили, постали успешни и сада
могу да пренесу своје знање и искуство.
Понедељком се полазницима представља директор Филијале Зрењанин НСЗ,
а уторком је гост у Клубу шеф неког од
одсека“, прича Мирјана и додаје да су
до сада у Клубу гостовали представници Привредне коморе Зрењанин,
представници Туристичког савеза
Зрењанин, „Гомекса“, Царске баште, новинарка Бранка Јајић… А најављени су
и глумци Народног позоришта „Тоша Јовановић“, представници Делта ђенерали осигурања, Дунав осигурања, Винер
штедише осигурања.
Мирјана додаје да је интересовање
за Клуб велико и да су места попуњена до марта месеца. Зато, Зрењанинци,
пожурите.
„До сада се запослио велики број
полазника. Улога посредовања и јесте
успостављање интеракције између незапослених и послодаваца. Уколико се
незапослено лице понаша незаинтересовано, уколико се не посвети тражењу
посла, не информише о актуелним огласима, онда се рад НСЗ своди на оверу
картона“, каже увек насмејана и оптимистична Мирјана, којој се и у Клубу
и ван њега често обраћају за савет и
помоћ.
„Недавно сам изгубила оца и сада
као глава породице водим бригу о мајци и сестри која је такође факултетски
образована и без посла. Многи ће рећи
да може бити и горе од тога. Може...
Али зашто тако размишљати? Ако људи
имају потенцијал, зашто им се не да
шанса да дају свој допринос друштву?
Има много људи и деце којима је потребна помоћ. Одувек сам желела да
радим са њима. Волим своју струку, желим да радим, као и многи други попут
мене. До сада сам наилазила само на
одбијање. Недавно сам конкурисала за
радно место психолога у једној основној
школи у Зрењанину. Одбијена сам уз образложење да је на то место примљена
психолошкиња из Кикинде. Има ли ту
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„Да ли неко може да упозна
способности и квалитете
једне особе само на основу
слова и бројки на папиру? Да ли
смо ми бројеви или људи?“,
пита се Мирјана
логике? Зашто нисам позвана на разговор за то радно место? По ком основу сам одбијена? Да ли неко може да
упозна способности и квалитете неке
особе само на основу слова и бројки
на папиру? Да ли смо ми бројеви или
људи?“, пита се Мирјана.
Она наставља да се бори и ради на
себи. Када се буде указала прилика за
посао који одговара њеним способностима и жељама, спремно ће је дочекати. А ви?

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

У ОВОМ БРОЈУ

256
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
Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
На основу чл. 25 став 3 тачка 4 и члана 55а став 2 Закона о Државној
ревизорској институцији („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 54/07 и
36/10), члана 61 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), чланa 15 став 2, чланa 17 став 3 и
члана 20 став 1 и 2 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“,
бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), Државна ревизорска институција
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
I Орган у коме се радна места попуњавају: Државна ревизорска
институција, Београд, Макензијева 41
II За именовање државних ревизора:

1. Државни ревизор, звање државни ревизор
Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова
Републике Србије
са местом рада у Београду
1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку за радно место државни ревизор (под редним бројем 1): познавање Закона о Државној ревизорској институцији,
прописа из области буџетског система Републике Србије, Међународних
стандарда ревизије, Закона о општем управном поступку - усмено, познавање једног светског језика - усмено, познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.

2. Државни ревизор, звање државни ревизор
Сектор за ревизију буџета локалних власти
са местом рада у Београду
1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку за радно место државни ревизор (под редним бројем 2): познавање Закона о Државној ревизорској институцији,
прописа из области буџетског система Републике Србије, Закона о локалној самоуправи, Међународних стандарда ревизије, Закона о општем
управном поступку - усмено, познавање једног светског језика - усмено,
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, вештина
комуникације - усмено.

3. Државни ревизор, звање државни ревизор
Сектор за ревизију организација обавезног
социјалног осигурања
са местом рада у Београду
1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку за радно место државни ревизор (под редним бројем 3): познавање Закона о Државној ревизорској институцији, прописа из области буџетског система Републике Србије, прописа
из области обавезног социјалног осигурања, Међународних стандарда
ревизије, Закона о општем управном поступку - усмено, познавање једног светског језика - усмено, познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.

4. Државни ревизор, звање државни ревизор

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних
друштава и других правних лица које је основао или
има учешће у капиталу или у управљању корисник
јавних средстава
са местом рада у Нишу - 1 извршилац и
са местом рада у Крагујевцу - 1 извршилац
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку за радно место државни ревизор (под редним бројем 4): познавање Закона о Државној ревизорској институцији,
Закона о буџетском систему, Закона о рачуноводству, Закона о ревизији,
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Закона о јавним предузећима, Међународних рачуноводствених стандарда, Међународних стандарда ревизије и Међународних стандарда финансијског извештавања, Закона о општем управном поступку - усмено;
познавање једног светског језика - усмено; познавање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

5. Државни ревизор за ИТ подршку у
ревизијама, звање државни ревизор
са местом рада у Београду
2 извршиоца

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку за радно место државни ревизор за ИТ
подршку у ревизијама (под редним бројем 5): познавање Закона о
Државној ревизорској институцији, прописа из области буџетског система
Републике Србије, Међународних стандарда ревизије, Закона о општем
управном поступку - усмено, познавање једног светског језика - усмено,
познавање рада на рачунару уз проверу знања употребе ревизорског
софтверског алата за анализу података (Caseware IDEA) - практичним
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
Услови за рад на радном месту државни ревизор (под редним
бројем 1, 2, 3 и 4): високо образовање из области економских или правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци од чега три године искуства на пословима који су повезани
са надлежностима Институције; положен испит за државног ревизора;
познавање једног светског језика; познавање рада на рачунару.
Услови за рад на радном месту државни ревизор за ИТ подршку у ревизијама, звање државни ревизор (под редним бројем
5): високо образовање из области економских или правних наука или
математичких наука или рачунарских наука или електротехничког и рачунарског инжењерства или машинског инжењерства или организационих
наука или грађевинског инжењерства, 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; најмање седам
година радног искуства у струци од чега три године на пословима који
су повезани са надлежностима институције; положен испит за државног
ревизора; познавање једног светског језика; познавање рада на рачунару.
III За попуњавање извршилачких радних места

6. Радно место самостални саветник у ревизији,
звање самостални саветник

Сектор за ревизију буџета локалних власти

са местом рада у Нишу
1 извршилац

7. Радно место млађи саветник у ревизији,
звање млађи саветник
Сектор за ревизију буџета локалних власти
са местом рада у Београду
1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку за радно место (под редним бројем 6 и
7): познавање Закона о Државној ревизорској институцији, прописа из
области буџетског система Републике Србије, Закона о локалној самоуправи - усмено, познавање једног светског језика - усмено, познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.

8. Радно место самостални саветник у ревизији,
звање самостални саветник
Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних
друштава и других правних лица које је основао или
има учешће у капиталу или у управљању корисник
јавних средстава
са местом рада у Крагујевцу
1 извршилац
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9. Радно место млађи саветник у ревизији,
звање млађи саветник

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних
друштава и других правних лица које је основао или
има учешће у капиталу или у управљању корисник
јавних средстава
са местом рада у Београду - 1 извршилац и са местом
рада у Крагујевцу - 1 извршилац
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку за радно место (под редним бројем 8 и 9):
познавање Закона о Државној ревизорској институцији, Закона о буџетском систему, Закона о рачуноводству, Закона о ревизији, Закона о јавним предузећима - усмено, познавање једног светског језика - усмено,
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, вештина
комуникације - усмено.

10. Радно место виши саветник у ревизији,
звање виши саветник

Сектор за ревизију Народне банке Србије, јавних
агенција и других корисника јавних средстава
са местом рада у Београду - 1 извршилац
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место (под редним бројем
10): познавање Закона о Државној ревизорској институцији, прописа из
области буџетског система Републике Србије, прописа из области рада
Народне банке Србије, Закона о рачуноводству, Закона о ревизији, Међународних рачуноводствених стандарда, Међународних стандарда ревизије и Међународних стандарда финансијског извештавања - усмено;
познавање једног светског језика - усмено; познавање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

11. Радно место млађи саветник у ревизији,
звање млађи саветник
Сектор за ревизију сврсисходности пословања
са местом рада у Београду - 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место (под редним бројем
11): познавање Закона о Државној ревизорској институцији, прописа из
области буџетског система Републике Србије - усмено; познавање једног светског језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
Услови за рад на радном месту вишег саветника у ревизији са
звањем виши саветник (под редним бројем 10): високо образовање из области економских или правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци од чега три године искуства
на пословима који су повезани са надлежностима Институције; положен
државни стручни испит; познавање једног светског језика; познавање
рада на рачунару.
Услови за рад на свим радним местима самосталног саветника
у ревизији са звањем самостални саветник у свим секторима за
ревизију (под редним бројем: 6 и 8): високо образовање из области
економских или правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци од чега две године искуства на пословима који
су повезани са надлежностима Институције; положен државни стручни
испит; познавање једног светског језика; познавање рада на рачунару.
Услови за рад на свим радним местима млађег саветника у ревизији са звањем млађи саветник у свим секторима за ревизију
(под редним бројем 7, 9 и 11): високо образовање из области економских или правних наука, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж
или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен
државни стручни испит; познавање једног светског језика; познавање
рада на рачунару.

Бесплатна публикација о запошљавању

12. Радно место млађи саветник у ревизији, у
својству приправника

у Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова РС
са местом рада у Београду
1 извршилац

13. Радно место млађи саветник у ревизији, у
својству приправника
у Сектору за ревизију буџета локалних власти
са местом рада у Београду
2 извршиоца

14. Радно место млађи саветник у ревизији, у
својству приправника
у Сектору за ревизију организација обавезног
социјалног осигурања
са местом рада у Крагујевцу
1 извршилац

15. Радно место млађи саветник у ревизији, у
својству приправника

у Сектору за ревизију Народне банке Србије, јавних
агенција и других корисника јавних средстава
са местом рада у Београду
1 извршилац
Знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за
радно место (под редним бројем: 12, 13, 14 и 15): познавање једног светског језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
Услови за рад на свим радним местима млађи саветник у ревизији, у својству приправника (под редним бројем 12, 13, 14 и
15): високо образовање из области економских или правних наука, на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету; познавање једног светског језика; познавање рада на рачунару.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:
Адреса на коју се подносе пријаве: Државна ревизорска институција,
Београд, Макензијева 41, са назнаком „За јавни конкурс“.
Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу: Весна
Конта, тел. 011/304-22-31 и Милена Стојиновић, тел. 011/304-22-16.
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 на конкурс: Рок за подношење пријава
на конкурс је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава, потписана
својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; оверена
фотокопија радне књижице (достављају и приправници); оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту
када је правосудни испит услов за рад на радном месту; оригинали или
оверене фотокопије исправа којима се доказује тражено радно искуство
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са
којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Поред наведених доказа, кандидати који конкуришу за радна места
државног ревизора прилажу оригинал или оверену фотокопију доказа о
положеном испиту за државног ревизора. Кандидати који конкуришу за
радна места на којима се врши пријем приправника не достављају доказе
о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
нити исправе којима се доказује тражено радно искуство.
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Фотокопије доказа које се прилажу уз пријаву морају бити оверене код
јавног бележника или у општини или у суду.
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.
Кандидати који конкуришу на радно место за које је предвиђено познавање једног светског језика пожељно је да у пријави наведу који светски
језик познају, ради организовања усмене провере.
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне и јасне, уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на радним местима која се попуњавају, изборни поступак ради провере стручне
оспособљености, знања и вештина обавиће се у Београду, Макензијева
41, почев од 1. фебруара 2016. године, а о термину и месту учесници
конкурса биће обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу
у својим пријавама.
Уколико је за проверу предвиђено знање, односно познавање рада на
рачунару, само за кандидате који успешно заврше ову проверу вршиће
се провера познавања једног светског језика, уколико је ова провера
предвиђена, а за кандидате који успешно заврше и ову проверу, биће
спроведена провера других стручних оспособљености, знања и вештина,
наведених у тексту огласа о јавном конкурсу.
Практичан рад на рачунару подразумева реализацију задатака који
обухватају: обраду текста, табеларно израчунавање, слање електронске поште у стандардним програмима - пакет МS Office 2010, интернет
(Internet Explorer).
Напомене: Радни однос се заснива на неодређено време, a за кандидате који конкуришу на радна места млађи саветник у ревизији у својству
приправника радни однос се заснива на одређено време и траје једну
годину. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од шест месеци, осим кандидата који конкуришу за радна места на којима се врши пријем приправника. 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 уверења о положеном стручном испиту
достављају уверење о положеном правосудном испиту. Кандидати који
конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако
радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе. Ако је за неко радно место наведено више места
рада, за свако место рада се подноси појединачна пријава. У пријави је
пожељно назначити редни број радног места по конкурсу.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази биће одбачене. Овај
оглас објављује се на интернет презентацији Државне ревизорске институције, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на
порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Б Е О Г РА Д
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8721-786

Референт за административно-техничке
послове

у Одсеку за заједничке и персоналне послове, за
рад на одређено време ради замене привремено
одсутног радника
УСЛОВИ: завршена средња школа, 1 година радног искуства и положен
државни стручни испит за рад у државним органима. Уз пријаву потребно је приложити: диплому којом се потврђује стручна спрема (оригинал
или оверену фотокопију), уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ да против
лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (издат од
стране надлежног суда након објављивања овог огласа), уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу (издато након
објављивања овог огласа). Пријаве на оглас слати на адресу: Управа
Градске општине Обреновац, Вука Караџића 74, 11500 Обреновац. Лице
за контакт : Славица Лаиновић, тел. 011/8721-786. Неблаговремене или
непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени потребни докази, неће се разматрати.
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ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-720

Стручни сарадник - билансиста главне књиге и
помоћних књига трезора
у Одељењу за финансије, на одређено време до
годину дана, због повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: ВСС, економски факултет, једна година радног стажа, положен
државни стручни испит.

Виши референт за комунално стамбене и
административне послове

у Одељењу за имовинско-правне, грађевинске и
комунално-стамбене послове, на одређено време до
годину дана, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња стручна спрема техничког смера; три године радног стажа; положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Осим наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове
утврђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз
пријаву и биографију кандидат подноси: оверену копију дипломе, доказ
о радном стажу, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о здравственом стању и уверење да
није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу.

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
УПРАВА ОПШТИНЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
11000 Београд, Устаничка 53

Шеф одсека

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

Грађевински инспектор

у Одељењу за инспекцијске послове - грађевински
инспекторат, на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: ВСС, грађевински или архитектонски факултет, пет година радног стажа, положен стручни испит, познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидат за наведено радно место треба да испуњава и опште
услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има општу
здравствену способност; да се у моменту оглашавања слободног радног
места против њега не води поступак пред истражним органима; да у
моменту оглашавања слободног радног места није осуђиван за кривична
дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: пријава са биографијом,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплома
којом се потврђује стручна спрема, фотокопија радне књижице, доказ
о положеном стручном испиту за рад у државним органима, сертификат о познавању рада на рачунару, уверење о здравственој способности,
уверење надлежног суда да против кандидата није покренут истражни
поступак и уверење надлежног органа управе да кандидат није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу, све у оригиналу или овереним фотокопијама. Пријаве
са доказима о испуњавању услова огласа подносе се у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“, на следећу адресу: Управа
Градске општине Вождовац, Одељење за општу управу, Београд, Устаничка 53 или непосредно на писарници Управе општине, Београд, Устаничка 53. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази (у ори-

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

Администрација и управа
гиналу или оверене фотокопије), као и неблаговремене, неразумљиве и
недопуштене пријаве, неће се разматрати и биће одбачене. Сви изрази,
појмови, именице, прилози и глаголи у овом огласу који су употребљени
у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/244-1071,
локал 142.

БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 3

Послови праћења рада и развоја јавних
предузећа

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: ВСС - стечена на основним студијама у трајању од најмање
четири године у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких
наука, област правне науке, стечено звање дипломирани правник или
на основним студијама у трајању од најмање четири године у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, област економске
науке, стечено звање дипломирани економиста, 1 година радног искуства и положен стручни испит. Поред наведених услова, кандидат мора
да испуњава и опште услове утврђене одговарајућим одредбама Закона
о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, број: 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005, 83/2005,
23/ 2013 - одлука Уставног суда), а то су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверена фотокопија дипломе о стручној
спреми, потврда да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу и одговарајућа здравствена способност, која се доказује лекарским уверењем, након доношења одлуке о
избору. Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа, доставити на
адресу: Општинска управа Бор, Моше Пијаде 3, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве поднете по истеку рока и
пријаве поднете без потребних доказа неће се разматрати.

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

34310 Топола, Булевар краља Александра I 9
тел. 034/811-008, локал 203; 034//811-698

Извршилац за радно место административни
послови на изради буџета

у Одељењу за привреду, буџет, трезор и друштвене
делатности, на одређено време, до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: Општи услови које кандидат треба да испуњава сходно члану 6
Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“,
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05) су: да је држављанин
Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да има IV степен стручне спреме, средња школа друштвеног смера, 1 година радног искуства, положен испит за рад у органима државне
управе; 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 и да испуњава друге услове
утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.
ОСТАЛО: Уз пријаву - молбу кандидат обавезно подноси следећа документа: оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми; извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци); уверење о здравственој способности (не старије
од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење
издаје полицијска управа); уверење да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (уверење издаје надлежни суд). Непотпуне и неблаговремне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
послати на адресу: Општина Топола - Општинска управа, Булевар краља
Александра I 9, 34310 Топола, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у
радни однос“ или предати лично на писарници Општинске управе, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа. Контакт телефон: 034/811-008
локал 203 и 034/811-698 (начелник Општинске управе Општине Топола).

Бесплатна публикација о запошљавању

К РА Љ Е В О
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на управним пословима из области
социјалне и примарне здравствене заштите

на одређено време до повратка одсутног радника, за
рад у Одсеку за привреду и друштвене делатности
УСЛОВИ: VII степен - високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука - правне науке и економске науке, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године - правни факултет или економски факултет, положен испит за рад у органима државне
управе и најмање 1 година радног искуства у струци. Поред наведених
услова, потребно је да кандидати испуњавају опште услове предвиђене
чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС”,
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05), и то: да су држављани РС; да су пунолетни; да имају општу здравствену способност; да имају
прописану стручну спрему; да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које их чини неподобним за обављање послова у државном органу; да
испуњавају друге услове утврђене законом, другим прописима или актом
о систематизацији радних места у органу. Пријаве на оглас са доказима о
испуњавању услова подносе се на горенаведену адресу, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

КРУШЕВАЦ
ОПШТИНА ВАРВАРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА

37260 Варварин, Трг Марина Мариновића 34

Возач службеног возила

у Одсеку за опште и заједничке послове, на одређено
време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: четворогодишња средња школа било ког смера, положен
возачки испит Б категорије, шест месеци радног искуства. 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 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 на оглас са биографијом кандидати су дужни да доставе и потребна документа: диплому о стручној
спреми (завршена четворогодишња средња школа), доказ о положеном
возачком испиту Б категорије (возачка дозвола), извод из матичне књиге
рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени гласник РС“, бр. 20/09), уверење о држављанству (не старије од 6
месеци у односу на дан објављивања огласа), уверење о здравственом
стању (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 (не старије од 6 месеци у односу на дан
објављивања огласа), уверење полицијске управе 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 (издато након објављивања огласа) и исправу којом доказује
радно искуство (потврда или други акт којим доказује да има најмање 6
месеци радног искуства у траженом степену стручне спреме), радну књижицу. Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопије оверене код
надлежног органа. Пријаве доставити у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком: „За
оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Избор
кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за подношење
пријава.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
30.12.2015. | Број 654-655 |
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ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И
ИЗГРАДЊУ ВАРВАРИН
37260 Варварин, Слободе бб
тел. 037/787-178

6. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење пријаве је
8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.

Сарадник на правним пословима

7. Адреса на коју се подносе пријаве: Служба Скупштине Аутономне
Покрајине Војводине, Владике Платона бб, 21000 Нови Сад.

на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме правног смера, једна година радног искуства, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика, положен возачки испит Б категорије. Уз пријаву доставити доказе о
испуњавању услова тражених конкурсом, и то: оверену копију дипломе
факултета, доказ о радном искуству, копију возачке дозволе, доказ о
неосуђиваности, доказ да се не води кривични поступак (основног суда,
вишег суда и тужилаштва), уверење о држављанству РС (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци).
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата доноси се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве са потребном документацијом о испуњености
предвиђених услова достављати лично или на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора и на контакт
телефон: 037/787-178.

НОВИ СА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Владике Платона бб
тел. 021/4874-134

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима
(„Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др.
закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - др. закон,
81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр. др. Закона, 23/13 - одлука УС) и
чланова 49 и 51 Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 28/14) генерални секретар
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине објављује:

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

Сарадник за правне послове

на одређено време због замене привремено одсутног
запосленог, до његовог повратка
1 извршилац
3. Опис послова радног места: обавља опште правне, нормативно-правне и стручно-оперативне послове праћења и примене закона
и других прописа који се односе на рад Службе Скупштине из области
људских ресурса; сарађује са покрајинским органима и другим службама надлежним за радне односе; обавља послове вођења и ажурирања
персоналних и других евиденција запослених у Скупштини и Служби
Скупштине; израђује решења из области рада и радних односа; обавља
стручне послове из области здравственог, пензијског и инвалидског осигурања; обавља и друге послове из области рада и радних односа које
му повере генерални секретар, заменик генералног секретара, помоћник
генералног секретара и шеф Одсека.
4. Услови потребни за заснивање радног односа: високo образовање (студије правног смера), стечено 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; најмање пет
година радног стажа у струци; основни ниво оспособљености за рад на
рачунару.

14

5. Meсто рада: Нови Сад

| Број 654-655 | 30.12.2015.

8. Име лица задужених за давање обавештења о огласу: Александар Јовановић, сарадник за радно-правне и административне послове;
Данијела Чавић Тривановић, сарадник за студијско-аналитичке послове. Контакт телефони: 021/487-4155, 487-4142; е-mail: ajovanovic@
skupstinavojvodine.gov.rs, dtrivanovic@skupstinavojvodine.gov.rs.
9. Докази који се прилажу: потписана пријава на оглас са адресом
становања, контакт телефоном и називом радног места на које се подноси пријава; Curriculum Vitae - радна биографија са наводима о радном
искуству; уверењe о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверена фотокопија); фотокопија личне карте, односно испис очитане
биометријске личне карте; уверење надлежне полицијске управе МУП-а
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, не старије од шест месеци
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о прописаној стручној спреми
према условима радног места (оригинал или оверена фотокопија дипломе); оверена фотокопија радне књижице.
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско
уверење о општој здравственој способности. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на начин предвиђен огласом, као и непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве на оглас, неће се узимати у
разматрање.
Овај оглас објављен је и на интернет страници Националне службе за
запошљавање.

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/210-2260

Стручни послови за поверене послове

на одређено време до 2 године, због повећаног
обима посла на радном месту
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да је лице
пунолетно, држављанин Републике Србије, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном
органу и да поседује општу здравствену способност), кандидати морају
испуњавати и посебне услове: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит за рад
у органима државне управе, познавање рада на рачунару и најмање једна година радног искуства.
ОСТАЛО: Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву на оглас доставити доказ о стручној спреми,
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, уверење да лице
није осуђивано, доказ о стеченом радном искуству (фотокопија радне
књижице и потврда претходног послодавца на којим пословима је стечено радно искуство, у ком трајању и са којим степеном стручне спреме) и
уверење о општој здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Сва документа морају бити у оригиналу
или оверене фотокопије.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа / Трговина и услуге

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ИРИГ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ириг, Војводе Путника 1

Послови матичара - шефа месне канцеларије
УСЛОВИ: Докази о испуњености општих услова: уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о општој здраственој способности, 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, копија личне карте.
ОСТАЛО: високо образовање стечено на основним академским студијама
у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године, једна година радног искуства у струци и положен посебан стручни испит за матичара. Кандидати
су уз пријаву на оглас дужни да доставе доказе о испуњавању општих и
посебних услова, у оригиналу или овереној фотокопији, у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општинска управа Општине Ириг, Војводе
Путника 1 или на писарници Општинске управе Општине Ириг, са назнаком „Пријава на оглас”. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

УЖИЦЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

31210 Пожега, Трг слободе 9
тел. 031/3816-401
Оглас објављен дана 09.12.2015. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости.

ВАЉЕВО
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

14224 Лајковац, Омладински трг 1
тел. 014/34322-760
Оглас објављен 23.12.2015. у публикацији „Послови“ исправља
се у делу назива радног места, тако што уместо: послови у
области пољопривреде, водопривреде и шумарства, у Одељењу
за привреду и имовинско-правне послове, на одређено време
од 12 месеци, треба да стоји: послови у области пољопривреде,
водопривреде и шумарства, у Одељењу за привреду и имовинско-правне послове, на одређено време од 18 месеци. У осталом
делу оглас остаје непромењен.

Први утисак је најважнији, будите
испред свих

Трговина и услуге
ECOMEX DOO BEOGRAD
HAUSBRANDT CAFFE

24000 Суботица, Трг цара Јована Ненада 9
тел. 062/239-118
e-mail: hausbrandtcaffe@ecomex.rs

Кувар

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме - занимање кувар, пожељно радно искуство од 12 месеци на истим или сличним пословима, али није
услов, рад у сменама. Слање биографија на горенаведену мејл адресу
или јављање на горенаведени контакт телефон. Оглас остаје отворен до
18.01.2016. године.

„ТОТ ТРАНС“ ДОО

24000 Суботица, Пут Едварда Кардеља 231
e-mail: tottrans.suzana@mts.rs
тел. 063/292-566

Књиговођа

на одређено време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме економског смера, 12 месеци искуства на траженим пословима (пожељно радно искуство у транспортној
фирми), познавање рада на рачунару (Excel, AGW књиговодствени програм), лиценца за књиговођу. Кандидати могу послати радну биографију
на горенаведену мејл адресу, ближе информације на горенаведени број
телефона. Оглас остаје отворен до 15.01.2016. године.

„НС УНИОН ТЕХНИКА“ ДОО

21000 Нови Сад
тел. 021/6396-636
e-mail: miloje.jovanovic@nsunion.co.rs

Сервисер

на одређено време 30 месеци
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању ауто-механичар, сервисни ауто-механичар, ауто-електричар. Обезбеђен превоз, смештај и
исхрана. Пробни рад 1 месец. Рок за пријављивање: до попуне радних
места.

„CONTO KNJIGOVODSTVO“ DOO

21000 Нови Сад, Др Светислава Касапиновића 26
тел. 021/6321-719

Контрола књижења и израда завршног рачуна
УСЛОВИ: VI/1, VII/1 степен стручне спреме у занимању економиста за
финансије, рачуноводство и банкарство или дипломирани економиста за
општу економију, основна информатичка обука, енглески језик - средњи
ниво, рад у сменама, пробни рад 1 месец. Потребно је вишегодишње
искуство на рачуноводственим и књоговодственим пословима. Пријаве
слати мејлом, јављање кандидата на контакт телефон: 021/6321-719. Рок
за пријављивање на конкурс је 31.01.2016. године.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
СТОЈАН КУДРА ПР

21000 Нови Сад, Максима Горког 1б
тел. 069/3337-711
e-mail: stojan_kudra@hotmail.com

Припрема и продаја брзе хране
на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању
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Трговина и услуге / Медицина
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, рад у
сменама, пробни рад 6 месеци. Јављање кандидата на контакт телефон:
069/3337-711. Рок за пријављивање на конкурс: 22.01.2016. године.

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

Металостругар
Опис посла: стругарски послови и помоћни браварски послови.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; радно искуство од 6 месеци; знање браварских послова; пожељна возачка дозвола Б категорије;
обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана, пробни рад - 3 месеца. Трајање
конкурса: до 31.12.2015. године. Кандидати могу своје радне биографије
да доставе путем поште, и-мејла или да се јаве на контакт телефон послодавца. Лице за контакт: Светлана Јовановић.

СЗ СТАКЛОРЕЗАЧКА РАДЊА „КУМ“
11070 Нови Београд, Војвођанска 48
тел. 063/265-376

Стаклорезац
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 6 месеци, возачка дозвола Б категорије, пробни рад 1 месец.

„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.

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00

Спремачица

на одређено време до 3 месеца због повећаног обима
посла
4 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Пријаве са кратком
биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса предају
се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба број 3), на наведеној
адреси, са назнаком за које радно место се подноси пријава. Одлука о
избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице, а изабрани
кандидат ће бити лично обавештен путем телефона.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

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

Доктор медицине

за рад у Одељењу за здравствену заштиту
предшколске и школске деце, на одређено време до
повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине са положеним
стручним испитом. Уз пријаву доставити: оверен препис - фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверен препис - фото-
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копију уверења о положеном стручном испиту, биографију са адресом и
контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас број 13/2015“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Статистичар

за рад у Одељењу за анализу, планирање и
организацију здравствене заштите и информатику и
биостатистику у здравству, на одређено време од 24
месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена гимназија или средња економска школа. Кандидати су дужни да приложе потписану пријаву на
оглас и доказ о стручној спрему. Фотокопије докумената морају бити оверене, документација не старија од шест месеци. Пријаве слати на горенавдену адресу.

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

Медицинска сестра - техничар

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

Виша медицинска сестра - техничар

за потребе Службе за унутрашње болести, Одсек
коронарне јединице, на одређено време до повратка
са боловања због одржавања трудноће, породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра - техничар општег смера, положен стручни
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за
правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000
Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Виша медицинска сестра - техничар

за потребе Службе за пријем и збрињавање
ургентних стања са дневном болницом за
опсервације, на одређено време до повратка
запослене са боловања због одржавања трудноће,
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра - техничар општег смера, положен стручни
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за
правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000
Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.
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Медицина

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

Оглас објављен 16.12.2015. године у публикацији „Послови“
поништава се у целости.

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

Доктор медицине

на одређено време од 3 месеца, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: висока стручна спема (доктор медицине), VII степен стручне
спреме, положен стручни испит за своје звање. Кандидати уз пријаву
подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решења о упису у комору (ако
кандидат није у радном односу), кратку биографију. Пријаве се подносе
на горенаведену адресу или непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запосленог са
боловања, у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника и у Консултативноспецијалистичкој служби
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, положен стручни
испит, познавање рада на рачунару (основи пакет MS Office i Windows
окружење). Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи, фотокопију уверења
о положеном стучном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење
о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.
Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у
приземљу Дома здравља Раковица, Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве
слати поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или лично
доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ПОЛИКЛИНИКА „МИКРОМЕДИКА“
35000 Јагодина, Ђуре Јакшића 2л

Доктор специјалиста опште медицине
УСЛОВИ: специјалиста интерне медицине или гинекологије.

Доктор специјалиста клиничке биохемије
УСЛОВИ: медицински биохемичар или др мед. спец. клиничке биохемије
или фармацеут спец. клиничке биохемије; завршен медицински факултет, положен стручни испит, положен специјалистички испит - важећа
лиценца. Предност ће имати кандидати који имају искуства у раду.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву, у којој се обавезно наводи радно место за које се кандидат пријављује, као доказе о испуњавању
услова подноси следећу документацију: кратку пословну биографију, оверену фотокопију дипломе (о завршеном факултету), оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију положеног
специјалистичког испита, фотокопију радне књижице. Лекарско уверење о здравственој способности прилажу само изабрани кандидати пре

Бесплатна публикација о запошљавању

закључивања уговора о раду. Пријаве и доказе о испуњености услова
кандидати могу предати лично или на горенаведену адресу или путем
мејла: kontakt@mikromedika.rs, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН”
Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
трудничког - породиљског боловања
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (IV степен), општег смера,
положен стручни испит, без обзира на радно искуство. Кандидати су у
обавези да доставе пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе
о завршеној медицинској школи општег смера, звање медицинска сестра
- техничар, уверење о положеном стручном испиту. Напомена: Изабрани
кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

17500 Врање, Јована Јанковића Лунге 1
тел. 017/421-310
e-mail: zzjzvr@mts.rs

1) Дипломирани правник
УСЛОВИ: завршен правни факултет; положен правосудни испит; најмање 6 месеци радног искуства у здравству након положеног правосудног испита.

2) Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општи смер; положен
стручни испит; најмање 6 месеци радног искуства у области јавног
здравља.

3) Доктор ветерине, специјалиста
микробиологије
УСЛОВИ: завршен факултет ветеринарске медицине; специјализација из
микробилогије; положен стручни испит: најмање 3 године радног стажа
или радног искуства након положене специјализације.
Опис послова: према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЗЗЈЗ Врање.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поред пријаве на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и контакт адресом доставе и: фотокопију
личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци); уверење
надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не
старије од 6 месеци); уверење Министарства унутрашњих послова да
кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој стручној школи (за радно место под бројем
2), односно одговарајућег факултета (за радна места 1 и 3); за кандидате
под редним бројем 1 - оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту; за кандидате под 2 и 3 - оверену фотокопију лиценце
надлежне коморе или решење о продужењу лиценце и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; доказ о радном искуству.
Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Оглас ће бити објављен и на интернет страници
Министарства здравља. Пријаве на оглас доставити у затвореној коверти,
правној служби Завода за јавно здравље Врање или поштом на адресу:
Јована Јанковића Лунге 1, 17500 Врање, са назнаком: „Пријава на оглас“
и назнаком радног места за које се конкурише. Кандидати који не буду
изабрани биће обавештени у складу са Законом. Приложена конкурсна
документација неће се враћати кандидатима. Кандидат који буде изабран
за пријем у радни однос на неодређено време, пре закључења уговора
о раду биће дужан да достави лекарско уверење о општој здравственој
способности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
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Медицина

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

Оглас објављен 16.12.2015. године у публикацији „Послови“
мења се у називу радног места, тако што уместо: медицинска
сестра - техничар, за послове здравствене неге хоспитализованих болесника, на одређено време од 12 месеци, због повећаног обима посла, треба да стоји: медицинска сестра - техничар,
за послове здравствене неге хоспитализованих болесника,
на одређено време ради замене одсутне запослене, до њеног
повратка. У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И
ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића 6а
тел. 011/2658-355, 2645-064

Начелник Службе за правне, економскофинансијске, техничке и економске послове

на одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани економиста; 3 године
радног искуства (предност имају кандидати са искуством у здравству);
руковођење службама; познавање рада на рачунару (Word, Windows,
Internet, Excel). Кандидати су дужни да приложе следећу документацију
у неовереним фотокопијама: диплому о завршеном VII степену стручне спреме - дипломирани економиста; доказ о радном искуству; доказ о
руковођењу службама; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци) или потврду да је поднет захтев за издавање
уверења; уверење да се против кандидата не води кривични поступак и
да није подигнута оптужница, нити да је покренута истрага (не старије од
6 месеци) или потврду да је поднет захтев за издавање уверења; молбу
и кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и
и-мејл адресом. Пријаве слати на наведену адресу Клинике, са назнаком:
„За оглас за радно место: начелник Службе за правне, економско-финансијске, техничке и економске послове“ или лично доставити у Одељење
за опште, правне, кадровске и техничке послове Клинике. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају
услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
информација, које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата. Кандидати ће о избору бити обавештени писменим путем, у законском року.

ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА

34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1
тел. 034/6841-130, локал 112
e-mail: dzbatocina@mts.rs

Лабораторијски техничар

на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене, до повратка са боловања ради
одржавања трудноће, породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - средња медицинска школа лабораторијског смера; да је кандидат пунолетан; да је положио стручни испит;
да поседује одобрење за самосталан рад у струци (лиценцу) издато од
надлежне коморе или решење о упису у надлежну комору. Документа
која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, фотокопија
личне карте, оверена фотокопија дипломе о стручној спреми, оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству, лична радна дозвола
уколико је кандидат страни држављанин; оверена фотокопија уверења о
положеном стручном испиту, оверена фотокопија одобрења за самосталан рад у струци (лиценца) издата од надлежне коморе или решења о
упису у надлежну комору. Оверене фотокопије не смеју бити старије од
6 месеци. Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са обавезном назнаком: „Пријава на конкурс за
заснивање радног односа за радно место лабораторијског техничара“.
На полеђини коверте обавезно написати име и презиме кандидата. Све
додатне информације се могу добити путем телефона: 034/6841-130,
локал 112 или путем e-mail адресе: dzbatocina@mts.rs. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ДОМ „ДОЖИВЕТИ СТОТУ - ЗАЈЕДНО“ Д.О.О.
11080 Земун, Александра Поповића 2

Неговатељица
УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме у било ком занимању, са минимум
3 месеца радног искуства на траженим пословима. Кандидати се могу
пријавити Слободану Марковићу, на број телефона: 063/8308-404, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУПАЊ

15314 Крупањ, Владе Зечевића 61

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред општих
услова прописаних законом испуњава и следеће посебне услове: завршен медицински или стоматолошки факултет или завршен економски
или правни факултет са завршеном едукацијом из области менџмента у
здравству; најмање пет година радног стажа у области здравствене делатности; најмање 3 године рада на руководећим пословима у здравственој
установи. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о
испуњености услова предвиђених конкурсом, у оригиналу или овереној
фотокопији. Кандидати достављају пријаву са доказима о испуњености
услова у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за директора - не
отварати“, на адресу: Дом здравља Крупањ или лично, сваким радним
даном, од 8 до 13 часова, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА
LILLY DROGERIE
11000 Београд - Раковица
Пилота Михајла Петровића 6
тел. 011/2620-033

Дипломирани фармацеут
за рад у Панчеву
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, положен стручни испит и рад у струци
најмање година. Пријаве слати на мејл адресу: djurdja.simic@lilly.rs, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28
тел. 012/662-240

Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене радника на
боловању
Опис посла: стручна помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру
послова за које је лице оспособљено редовним школовањем, обављање
потребних административних послова, као и свих послова из делокруга
рада који се ставе у задатак.
УСЛОВИ: Поред општих здравствених услова, на овом радном месту може
радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене
одговарајућим прописима; IV степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа - општи смер и положен стручни испит. Потребно је
доставити: пријаву на конкурс са кратком биографијом и доказом о претходном радном искуству, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве се могу поднети сваког радног дана,
од 7 до 14 часова, на писарници (лично или путем поште), са назнаком:
„За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. О
потреби спровођења даљих разговора са кандидатима, а ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће
директор. Пријаве са потребним прилозима - доказима о испуњавању
услова конкурса, доставити на адресу: Дом здравља Велико Градиште,
Војводе Путника 28, Служба за опште и правне послове, тел. 012/662-240,
контакт особа: Марија Трнавац.
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ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

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

Медицинска сестра

на одређено време до повратка медицинске сестре
са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер, положен стручни испит.
Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или
решење о упису у комору; ако кандидат поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Медицинска сестра

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

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

Доктор медицине

за потребе Службе за психијатрију, на одређено
време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
доктор медицине; положен стручни испит. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са
кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне
послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву)“.

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ

35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 23.12.2015. године
поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

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

Дипломирани правник

за рад у Одељењу за правне послове, на одређено
време до 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен правни факултет.

Дипломирани економиста

за рад у Одељењу финансијске оперативе са планом
и анализом и набавком, на одређено време до 12
месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен економски факултет.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: оверен препис или
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и биографију са адресом
и контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас број 14/2015“, са називом
радног места за које се конкурише. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

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

Медицинска сестра - техничар

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

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби ортопедије и трауматологије - Одсек
полуинтензивне неге ортопедије и трауматологије,
на одређено време до повратка на рад привремено
одсутне са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, медицинска сестра техничар општег смера; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
пријаву на оглас са кратком биографијом; оверену фотокопију дипломе

Оглас објављен 23.12.2015. године у публикацији „Послови“
мења се тако што у делу услова за радно место: фактуриста, на
одређено време до повратка радника са боловања, треба додати: предност ће имати кандидати који имају искуство у здравственој делатности. У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Посао се не чека,
посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању
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о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и
административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________ (навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА ТРГОВИШТЕ

17525 Трговиште, Краља Петра I Карађорђевића 81
тел. 017/452-210

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом о раду
мора да испуњава и следеће услове: завршен медицински или стоматолошки факултет, специјализација из гране медицине или стоматологије која је из делатности Дома здравља Трговиште, најмање пет године радног стажа у области здравствене заштите или завршен економски
или правни факултет са завршеном едукацијом из области здравствене
заштите. Докази: оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском или стоматолошком факултету, оверена фотокопија дипломе о
завршеној специјализацији из гране медицине која је из делатности Дома
здравља Трговиште, потврда о дужини радног стажа, потврда суда да
се против кандидата не води судски поступак за кривична дела против
здравља људи, 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 обласи здравствене заштите. Уз тражену документацију кандидати
достављају и кратку биографију. Рок за подношење тражене документације је 15 дана од дана објављивања.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН“
Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен, општег смера,
положен стручни испит, без обзира на радно искуство. Кандидати су у
обавези да доставе пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе
о завршеној медицинској школи општег смера, звање медицинска сестра
- техничар, уверење о положеном стручном испиту. Напомена: Изабрани
кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3601-700, 3601-603

Кућни мајстор

у Служби за опште, правне и техничке послове
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, рад у сменама; електротехничар за високи/ниски напон или електротехничар за
термичке и топлотне уређаје или машински техничар за климатизацију
и фриго уређаје. Кандидати уз пријаву подносе CV и неоверене доказе о
испуњености услова (копија дипломе), у року од 8 дана од објављивања
огласа у публикацији „Послови“. Пријаву доставити у затвореној коверти,
са назнаком за које радно место се конкурише, на адресу: Институт за
кардиоваскуларне болести „Дедиње“, Београд, Хероја Милана Тепића 1.
Пријаве се подносе до 12 часова задњег дана истека рока, без обзира на
начин достављања.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Доктор медицине

на одређено време до краја 2016. године, за рад у
Служби хитне медицинске помоћи
5 извршилаца
Опис послова: пружа неодложну и хитну медицинску помоћ на терену, у
стану пацијента, као и током хитног санитетског превоза; пружа неопходну стручно-медицинску помоћ у амбулантама хитне медицинске помоћи;
у превијалишту ради мање хируршке интервенције, руководи радом екипе од пријема налога за интервенцију до дефинитивног збрињавања
пацијента; врши пријем телефонских позива и на основу расположивих
података утврђује степен хитности; одређује приоритете превоза, води
уредну медицинску документацију, а ради и друге послове описане у акту
о организацији и систематизацији послова.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит.
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стручној спреми
и оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверен
извод из матичне књиге рођених. Уколико је кандидат радио на пословима здравствене струке потребно је доставити лиценцу. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву са
кратком биографијом и потребном документацијом доставити на адресу:
Дом здравља Пожаревац, Јована Шербановића 12, са обавезном назнаком: „Пријава за радно место доктора медицине“.

Грађевинарство и индустрија
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8
Оглашава

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА ЗА РАД У
РЕПУБЛИЦИ СЛОВЕНИЈИ
Послодавац: „Ловенија“ д.о.о, Сподњи Дуплек, Република Словенија

Заваривач

на одређено време до годину дана (пробни рад два
месеца), након чега је могуће продужавање радног
односа
20 извршилаца
Место рада: Сподњи Дуплек, Република Словенија
УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, занимања: заваривач,
машинбравар, машински техничар, металостругар и друга занимања
машинске и металске струке; варење по ТИГ поступку. Радно искуство
12 месеци.
ОСТАЛО: висина бруто зараде 790,73 евра (основна плата); обезбеђен
смештај од стране послодавца; трошкове издавања радне дозволе сноси
послодавац.
Потребна документација: радна биографија, диплома/сведочанство
завршене школе, оверена АПОСТИЛЕ печатом, сертификат (или други
документ) за варење по ТИГ поступку - пожељно, потврда о некажњавању, оверена фотокопија пасоша, потврда о радном стажу - пожељно.
Наведена документа доставити на српском језику.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа
достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на
адресу филијале, са назнаком: „За запошљавање радника у Републици
Словенији - назив радног места за које конкуришу“.
Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају поштом,
на адресу: Национална служба за запошљавање, Миграциони сервисни
центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: „За запошљавање радника у
Републици Словенији“.
Непотпуна документација неће бити разматрана.

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

Грађевинарство и индустрија / Пољопривреда / Наука и образовање
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се
обрате:
- свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
- Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан)
- миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 2407-730
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јула 29
тел. 030/453-121, 453-123
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора кандидати
који уђу у ужи избор биће обавештени путем телефона.
Рок трајања конкурса: 05.02.2016. године.

„ЗИДАР“ ДОО НЕГОТИН
Неготин, Радујевачки пут бб
Представништво у Београду
Јужни булевар 1а
zidarbg@bvcom.net
тел. 011/2440-524

Краниста

2 извршиоца

Армирач

5 извршилаца

Тесар

5 извршилаца
УСЛОВИ: искуство у наведеним занимањима, знање енглеског језика почетни ниво - пожељно, спремни за рад у иностранству (предвиђен рад
у Норвешкој). Рок за достављање докумената: 31.01.2016. године. Кандидати достављају пријаве путем и-мејла: zidarbg@bvcom.net или путем
поште на адресу послодавца.

„ЕХТИНГ“ ДОО

11000 Београд, Веле Нигринове 16
e-mail: djordjebikiciki@ehting.co.rs

Дипломирани грађевински инжењер за
хидротехнику
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; најмање
5 година радног искуства; лиценца одговорног пројектанта 313 или 314;
искуство у пројектовању регулационих радова за заштиту од великих
вода и хидрограђевинских објеката на пловним путевима; познавање
рада на рачунару - Auto CAD, Microsoft Office; знање енглеског језика почетни ниво; возачка дозвола Б категорије. Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса слати на e-mail: djordjebikiciki@ehting.co.rs
или путем поште на наведену адресу. Рок за пријављивање је 30 дана од
дана објављивања огласа.

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Пољопривредни референт

Место рада: подручје Ивањице и Шида
2 извршиоца
Опис посла: организација пољопривредне производње
УСЛОВИ: од IV дo VII степена стручне спреме у пољопривредној струци, неопходно је вишегодишње искуство у организовању пољоприврене
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, Ана Мандић.

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.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
30.12.2015. | Број 654-655 |
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Б Е О Г РА Д
ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Милана Ракића 42
тел. 011/2411-880

Наставник математике
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник групе геодетских предмета

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; поседовање
држављанства Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству), доказ да кандидат зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.

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

Ванредни професор за научну област
Грађанскоправна
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса су предвиђени чл. 64 и 65 Закона о високом
образовању и општим актима факултета. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним, магистарским (мастер)
и докторским студијама, 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. Молбу и документацију доставити
лично или путем поште, на наведену адресу, са назнаком: „За конкурсну
комисију“.

ОШ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ“
11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/283-6610

Професор разредне наставе

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван за кривична дела из чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013); да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс доставити доказ о одговарајућем образовању и уверење о
држављанству. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду подноси лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену спсобност
за рад са децом и ученицима. Пријаве слати на наведену адресу школе.

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

Професор струковних студија, област
Медицина, ужа научна област Физикална
медицина и рехабилитација
на одређено време до 1/3, допунски рад

УСЛОВИ: докторат медицинских наука са претходно завршеном специјализацијом из физикалне медицине и рехабилитације, медицински
факултет. 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, овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима кандидат доказује да
испуњава услове конкурса, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Соматопедија
на одређено време од пет година

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 67

на одређено врме ради замене запосленог преко 60
дана

Ванредни професор за Пословноправну ужу
научну област - предмет Право осигурања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: професор
разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са
претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом;
професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; професор разредне наставе и
ликовне културе за основну школу.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64
став 7 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 аутентично тумачење и 68/15) и чл. 105 и 107 Статута Правног факултета
Универзитета у Београду.

на одређено време од 5 година

са 24% радног времена, на одређено време ради
замене запосленог преко 60 дана

Асистент за Грађанскоправну ужу научну
област - предмет Грађанско право - општи део
и Стварно право

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013).

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање 8 или академски назив

Стручни сарадник - библиотекар
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магистра наука из научне области за коју се бира. Избор се врши у складу
са чланом 72 и чланом 122 став 5 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и чланом 109
Статута Факултета (пречишћен текст).
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству), подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

Београд - Палилула, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 16.12.2015. године,
поништава се за радно место: помоћни кувар, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана.

ОШ „ЂОРЂЕ КРСТИЋ“

11147 Београд - Жарково, Живка Настића Бабе 2
тел. 011/2512-217, 011/5212-440

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
одржавања трудноће, односно породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге деце

Наставник математике

са 67% радног времена, на одређено време до
престанка дужности помоћника директора
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове, у складу са
законом: 1. да имају одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2
и 4 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилником о
врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и Правилником о организацији рада и систематизацији радних места у школи; 2. да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад - српски језик. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова
за пријем у радни однос из конкурса за тачке 1 и 4 достављају се на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Испуњеност услова
из тачке 2 доказује се приликом пријема у радни однос, а испуњеност
услова из тачке 3 школа прибавља службеним путем. У поступку одлучивања о избору наставника директор ће извршити ужи избор кандидата
које ће упутити на претходну психолошку процену способности за рад са
ученицима, коју ће извршити надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да школи уз
пријаву на конкурс доставе: писану биографију, оверену копију дипломе
о стеченој стручној спреми, оверену копију додатка дипломе са подацима
о положеним испитима, оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених или венчаних. Непотпуне
и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране.

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

11030 Београд, Ђорђа Огњановића 2
тел. 011/2396-745
e-mail: oscrnjanski@gmail.com

Професор математике и информатике

са 72% радног времена, на одређено време до
повратка радника са боловања (трудничко и
породиљско боловање)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, природно-математички факултет,
односно мастер. Документација коју је потребно доставити за пријаву на
оглас: оверена фотокопија дипломе, уверење о држављанству РС, извод
из матичне књиге рођених и уверење да притив кандидата није покренута истрага.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104
Оглас објављен 23.12.2015. године у публикацији „Послови“
поништава се за радна места: асистент за ужу научну област
Социологија, на одређено време од три године, предност имају
кандидати чије је тежиште истраживања Општа социологија, и
асистент за ужу научну област Социологија, са 50% радног времена, на одређено време од три године, предност имају кандидати чија је ужа научна област Историја социолошких теорија. У
осталом делу текст конкурса остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Асистент за ужу научну област Економска
теорија и анализа - савремени привредни
системи, методи економске анализе и тржиште
и тржишне институтције
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: статус студента докторских студија или стечен академски назив
магистра наука из области за коју се бира и прихваћена тема докторске
дисертације. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Статута
Универзитета у Београду, Статута факултета, Правилника о ближим условима за избор сарадника и критеријума за стицање звања наставника и
сарадника на Економском факултету у Београду.

Сарадник у настави за ужу научну област
Рачуноводство и пословне финансије рачуноводство трошкова и рачуноводствени
информациони системи
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о ближим условима за избор сарадника факултета и
критеријумима за стицање звања наставника и сарадника Економског
факултета.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса достављају се на наведену адресу Факултета, соба 139, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ“

11000 Београд, Врањска 26
тел. 011/2417-275

Спремачица

на одређено време преко 60 дана, ради замене
одсутне запослене
УСЛОВИ: I степен стручне спреме у наведеном занимању; одговарајуће
образовање у наведеном занимању - основна школа, у складу са условима прописаним у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилником о организацији рада и систематизацији радних места
у ОШ „Јелена Ћетковић“. Уз пријаву доставити: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Кандидати који
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Пријаве доставити лично или
поштом на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети разматрање

Доцент за ужу научну Социо-психолошку и
социо-медицинску област

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11. АПРИЛ“

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме и да
испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор у звање доцента, односно ванредног професора и критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 183 - пречишћен текст). Уз пријаву доставити: биографију, оверен
препис дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак научних и стручних радова, објављене радове и друге доказе
у складу са напред наведеним актима.

Службеник за јавне набавке

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

на одређено време од 5 година

Доцент, односно ванредни професор за ужу
научну област Политичка теорија, политичка
историја и методологија политичких наука
на одређено време од 5 година

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме природног или друштвеног смера,
положен испит за службеника за јавне набавке. Поред општих услова
за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 120 ст. 1 тачке 1, 2,
3, 4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, доказ о
положеном испиту за службеника за јавне набавке. Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат
је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење и
санитарну књижицу. Доказ да кандидати нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља установа од надлежног
органа. Писане пријаве достављати искључиво путем поште, на наведену
адресу, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује.

на одређено време од 5 година

ГЊИЛАНЕ
МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ“

Доцент, односно ванредни професор за ужу
научну област Страни језици, наставни предмет
Немачки језик

на период од 4 године

Доцент, односно ванредни професор за ужу
научну област Европске студије

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, као и да
испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Статутом
Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор у звање
доцента, односно ванредног професора и критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 183 - пречишћен текст). Уз пријаву доставити: биографију,
оверен препис дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, списак научних и стручних радова, радове и друге доказе
у складу са напред наведеним актима.

Ванредни, односно редовни професор за ужу
научну област Политиколошко-социолошке
студије
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, као и да
испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15 и Статутом Факултета
политичких наука за избор у звање ванредног, односно редовног професора и критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду (пречишћен текст) („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 183
од 12.02.2015. године). Избор ванредног професора врши се на одређено
време од 5 година, а избор редовног професора на неодређено време. Уз
пријаву доставити: биографију, оверен препис дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак научних и стручних
радова, радове.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Гњилане - Станишор

Директор

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 обуку и положен испит за директора установе, најмање
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
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 одговарајућег
образовања, оригинал уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал извод из матичне књиге рођених (не старији од 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
утврђеном року положи испит за директора. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени у законом утврђеном року. Ближе информације о
конкурсу се могу добити на број телефона: 064/833-27-29. Пријаве слати
на адресу: Музичка школа „Стеван Христић“ Гњилане - Станишор, Станишор бб, 38250 Гњилане.
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Ч АЧ А К
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у звању асистента, за ужу научну
област Електроенергетика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике, студент докторских студија у одговарајућој области. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом
о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом
Факултета. Уз пријаву приложити: биографију, доказ о одговарајућој
стручној спреми, списак радова, као и саме радове и доказ надлежног
органа о неосуђиваности, у смислу члана 62 став 4 Закона о високом
образовању и чл. 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву
са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на горенаведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

КИКИНДА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СЛОБОДАН МАЛБАШКИ“
23300 Кикинда, Светосавска 19
тел. 0230/22-474

Наставник виолине

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење виолиниста; дипломирани
музичар - виолиниста, академски музичар виолиниста, мастер музички уметник, професионални статус - виолиниста; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
држављанство РС; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да поднесе: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених, оверен препис
или оверену фотокопију уверења о стеченом образовању, уверење или
потврду да има образовање из психолошких, педагошких или методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или уверење о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу или уверење високошколске
установе да има положен испит из психологије и из педагогије, доказ о
знању језика на којем се остварује образовно-васапитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на којем се изводи
образовно-васпитни рад). Лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за наведена кривична дела - прибавља школа
по службеној дужности. Неблаговремене и недопуштене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу школе.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„ШАРСКО ЛАНЕ“
38236 Штрпце
тел. 0290/71-193

1. Васпитач

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

2. Васпитач

на одређено време до 31.07.2016. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање држављанства Републике Србије; поседовање
одговарајућег образовања, и то: струковни васпитач, дипломирани васпитач, васпитач предшколских установа, васпитач предшколског васпи-

Бесплатна публикација о запошљавању

тања и образовања на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник
РС“, број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење 97/08 и 44/10), почев од
10. септембра 2005. године на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, васпитач са стеченим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријаву на оглас кандидати треба да приложе: захтев са кратком биографијом кандидата, извод из матичне рођених (оверена фотокопија), доказ
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству), оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење да није под истрагом, лекарско уверење. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава на конкурс“. Ближе информације могу се добити на горенаведени број телефона. Напомена: за радно место под 2 - финансираће се
преко буџета општине Штрпце.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЦАР КОНСТАНТИН И ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА”
38213 Прилужје бб

Конкурс објављен 04.11.2015. године, у електронској форми
публикације „Послови“, за избор директора Предшколске установе „Цар Константин и царица Јелена“, у Прилужју, поништава
се у целости.

К РА Љ Е В О
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „МИЛУН ИВАНОВИЋ“

36342 Ушће, Милуна Ивановића бб
тел. 036/5430-055
Оглас објављен 16.12.2015. године у публикацији „Послови“, за
радно место: секретар школе, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, мења се у делу где стоји:
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 тачка 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 као 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), треба да стоји: 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 као у чл. 68 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и
68/2015). У осталом делу конкурс је непромењен.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

Крушевац, Балканска 56

Наставник музичке културе
на одређено време

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи: академски музичар, дипломирани музичар
- муички педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар композитор, дипломирани композитор, дипломирани музичар - диригент,
дипломирани музичар - музиколог, дипломирани музиколог, наставник
музичке културе, дипломирани диригент, дипломирани музичар - акордеониста, дипломирани музичар - гитариста, дипломирани музичар - соло
певач, дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипломирани
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етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музичар
- чембалиста, дипломирани музичар - оргуљаш, дипломирани музичар
- харфиста, дипломирани музичар - перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани музичар - виолиста, дипломирани музичар - виолончелиста, дипломирани музичар - контрабасиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музичар - обоиста, дипломирани
музичар - кларинетиста, дипломирани музичар - фаготиста, дипломирани
музичар - хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани музичар
- тромбониста, дипломирани музичар - тубиста, професор црквене музике и појања, дипломирани музичар - саксофониста, професор солфеђа и
музичке културе, дипломирани музичар - педагог, дипломирани музичар
- бајаниста, дипломирани музичар за медијску област, професор музичког васпитања, дипломирани музичар - педагог, дипломирани флаутиста,
дипломирани црквени музичар (педагог, појац и диригент хора), мастер
теоретичар уметности (професионални статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), мастер музички уметник
(сви професионални статуси), мастер композитор.

Наставник географије

на одређено време, са 25% радног времена
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи: професор географије, дипломирани географ, професор географије и историје, дипломирани професор биологије
и географије, дипломирани професор информатике и географије, професор биологије - географије, професор физике - географије, професор
географије - информатике, дипломирани професор географије - мастер,
дипломирани географ - мастер, мастер географ, мастер професор географије, мастер професор биологије и географије, мастер професор географије и информатике, дипломирани географ - просторни планер. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер
треба да имају претходно завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије,
двопредметне студије биологије и географије или двопредметне студије
географије и информатике.

Наставник математике
на одређено време

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи: 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 претходно завршене основне академске студије
студијског програма 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.

гласник”, број 11/2012 и 15/2013) и чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015 - аут. тум. и 68/2015); 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
је држављанин 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 6
бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова, у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и
васпитања; 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 члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, а у складу са чланом 121 став 10 Закона
о основама система образовања и васпитања; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад - српски језик (доказ су обавезни да
доставе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику) - доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је
кандидат положио испит из српског језика. Уз пријаву кандидат треба да
приложи: уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; оригинал
или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених, оригинал или
фотокопију; оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченој стручној спреми, а лица која су стекла звање мастер достављају
још и оригинал или оверену фотокопију дипломе којом потврђују да имају
завршене основне академске студије студијског програма: географија,
дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије или двопредметне студије географије и информатике
за наставника географије, основне академске студије студијског програма
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 за
наставника математике. Кандидати за наставника математике који имају
звање дипломирани математичар - математика финансија, дипломирани
инжењер математике - мастер и дипломирани инжењер математике, као
доказ о положеном изборном предметом Основи геометрије дужни су да
доставе оверену фотокопију индекса (страна са сликом, страна са бројем
индекса и стране на којој је уписани положени испити из изборног предмета Основи геометрије) или оригинал или оверену фотокопију потврде
- уверења са високошколске установе о положеном изборном предмету
Основи геометрије. Кандидати за наставника енглеског језика који имају
звање мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил
енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик) треба да приложе доказ
којим потврђују да су завршили студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик - оригинал или оверена фотокопија потврде или
уверења високошколске установе или оригинал или оверена фотокопија
додатка уз диплому. Кандидат који је студије завршио по прописима који
уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године доставља оригинал или оверену фотокопију потврде високошколске установе којом се
потврђује 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 студије
завршио по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу
као доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања доставља оверену фотокопију индекса (страна са сликом,
страна са бројем индекса и стране на којима су уписани положени испити), односно потврде о положеном стручном испиту, тј. о положеном
испиту за лиценцу, а у складу са чланом 121 став 10 Закона о основама
система образовања и васпитања. Кандидат прилаже и потврду одговарајуће високошколске установе да је положио испит из српског језика
(само кандидати који образовање нису стекли на српском језику). Доказ

Наставник енглеског језика

на одређено време, са 66% радног времена
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној
настави може да изводи: 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.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

ОСТАЛО: одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања, у
складу са чланом 3 Правилника степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
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о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности (лекарско уверење) кандидат који буде изабран доставља пре
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве достављати на адресу: ОШ „Јован Поповић“, Крушевац, Балканска 56, лично или поштом. Ближе информације о конкурсу могу се добити
на бројеве телефона: 037/448-050, 448-052.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

Крушевац, Балканска 56

Помоћни радник - сервирка
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме - I или II степен стручне
спреме; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву кандидат треба
да приложи: уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал
или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених, оригинал или
фотокопију; оригинал или оверену фотокопију дипломе, сведочанства
или уверења о стеченој стручној спреми. Доказ о испуњености услова
у погледу психичке, физичке и здравствене способности (лекарско уверење) кандидат који буде изабран доставља пре закључења уговора о
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве достављати на адресу
ОШ „Јован Поповић“ Крушевац, Балканска 56, лично или поштом. Ближе
информације о конкурсу могу се добити на бројеве телефона: 037/448050, 448-052.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24
тел. 037/439-754

Наставник из уже научне области Ликовне
уметности (реизбор)
Асистент за извођење вежби из наставног
предмета Методика музичког васпитања
са 30% радног времена

Асистент за извођење вежби из наставног
предмета Методика упознавања околине
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Услови за избор звање и пријем у радни однос предвиђени су
Законом о високом образовању (члан 64 став 2 Закона за наставнике и
члан 72 Закона за асистенте) и Статутом школе. Пријаве на конкурс слати
на наведену адресу. Непотпуна и неблаговремено достављена докуметација неће бити разматрана.

ЛЕСКОВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“
16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 02.12.2015. године,
поништава се за радно место: наставник француског језика, на
одређено време до повратка запосленог са функције директора
школе, са 77,78% радног времена.

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“

16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Наставник француског језика

са 44,44% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције директора школе
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовање
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 33/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Правилника о степену и врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр.
11/11 и 15/13); 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; 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 на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о
поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оверен препис
- фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; потврду - уверење о
стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и обављеној пракси. Лекарско уверење о психофизичкој способности за рад са децом кандидат прилаже пре закључења уговора о раду,
док уверење из казнене евиденције за горенаведена дела прибавља школа по службеној дужности. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и који уђу у ужи избор, који врши директор школе, биће упућени на
претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. О месту и датуму провере кандидати ће
бити обавештени по истеку рока за подношење пријава. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и напотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на
адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 016/3436-280.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ЂУКА ДИНИЋ“

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

Наставник историје

са 40% радног времена, на одређено време ради
замене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора поседовати одговарајуће образовање стечено:
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да испуњава услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад и друге услове прописане законом; да испуњава услове из члана 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања у погледу образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Кандидат који је положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из горенаведених дисциплина.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу: краћу биографију са
прегледом кретања у служби, извод из матичне књиге рођених (трајни,
оригинал или оверена фотокопија), оверен препис фотокопије дипломе
о стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од шест месеци,
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оригинал или оверена фотокопија) и доказ из члана 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања. Кандидат који је положио
испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из ових дисциплина (доказ: оверена фотокопија индекса или потврда, односно оверена
фотокопија лиценце). Лекарско уверење да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности кандидата који испуњавају услове, а који су се благовремено и са
потпуном документацијом пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор,
врши Национална служба за запошљавање у Лесковцу, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве се могу предати непосредно школи или путем поште,
на адресу школе. Све информације у вези са огласом можете добити на
телефон: 016/212-880.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16232 Бошњаце
тел. 016/855-006

1) Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са одсуства
са рада ради неге детета, за рад у матичној школи у
Бошњацу и издвојеним одељењима
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању.

2) Наставник биологије

са 60% радног времена, на одређено време до
повратка радника са функције
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању.

3) Педагошки асистент

на одређено време за школску 2015/2016. годину,
односно до 31.08.2016. године
УСЛОВИ: завршена средња школа - IV степен; завршен уводни модул
програма за оспособљавање педагошких асистената; познавање ромског
језика.
ОСТАЛО: Кандидати за радна места 1 и 2 треба да испуњавају услове
из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр.72/09, 52 /2011 и 55/13) и услове прописане Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника; за радно место бр. 3 и услове из чл. 10 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13), услове за
заснивање радног односа из чл. 24-26 и члана 30 Закона о раду. Кандидати који уђу у ужи избор упућују се на психолошку процену способности,
који врши НСЗ филијала у Лесковцу. Кандидат мора да достави следећу
документацију: захтев са радном и личном биографијом; оригинал или
оверени препис дипломе; доказ о положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи; доказ о завршеном уводном модулу програма обуке педагошких асистената (доставља кандидат који конкурише за
педагошког асистента); извод из матичне књиге рођених; уверење да је
држављанин РС (не старије од 6 месеци); уверење СУП-а да није осуђиван (прибавља школа службеним путем); уверење да је здравствено способан (прибавља кандидат који је изабран по конкурсу, пре ступања на
рад). Пријаве слати поштом на горенаведену адресу школе или доставити
лично, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Информације о
огласу могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 016/855006. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају прописане услове, предвиђене Законом о раду, Законом о основама система образовања и васпитања и одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (само за наставно особље): да су држављани Републике Србије; да имају одговарајуће
образовање у складу са законом и одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (само за наставно особље); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Оглас траје 8 дана од дана
оглашавања, а кандидати уз пријаву достављају следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе, односно сведочанства о завршеној основној школи (за помоћног радника); уверење о држављанству (оверена
фотокопија не старија од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Напомена: лекарско уверење је потребно када
одлука о избору постане коначна, пре закључивања уговора, а податке о (не)осуђиваности за наведена кривична дела школа ће службено
затражити из казнене евиденције. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СИЈАРИНСКА БАЊА“
16246 Сијаринска Бања
тел. 016/895-125

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. За директора може бити изабрано
лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог
образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена
- мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије - по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству
(извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику);
потврду о радном искуству; преглед кретања у служби са биографским
подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и путем телефона: 016/895-125.

ЛОЗНИЦ А
ОШ „МИЛОШ ГАЈИЋ“

ГИМНАЗИЈА ЛЕБАНЕ

Амајић, 15318 Мали Зворник
тел. 015/466-008

Професор географије

за рад у матичној школи у Амајићу, на одређено
време до повратка запослене са функције директора
школе

Професор географије

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују високо образовање из члана 8
став 2 и члана 120 став 1 тач. 1-5 Закона о основама система образовања и („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 53/11, високо образовање стечено
на студијама другог степена, мастер академске студије, специјалистич-

16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-311

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
са 40% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
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Помоћни радник на одржавању хигијене

са 65% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са неплаћеног одсуства
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Наука и образовање
ке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најамање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 15/2013) и члана 17
Правилника о организацији и систематизацији радних места ОШ „Милош
Гајић“ Амајић. Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ, поседовање дозволе за рад - лиценце, осим за приправнике и друга лица
која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита, у
смислу наведеног закона. Наставник који је у току студија положио испит
из педагогије и психологије или је положио испит за лиценцу, односно,
стручни испит сматра се да има образовање из педагошких, психолошких
и методичких дисциплина; поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; држављанство РС; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о
испуњености овог услова прибавља школа), да знак језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу: уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију,
не старије од 6 месеци); оверен препис дипломе о стеченом образовању;
оверен препис фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту (осим за приправнике и друга лица која могу
засновати радни однос без положеног одоговарајућег испита); лекарско
уверење да имају психичку, физичку и здравствену способности за рад
са децом и ученицима (подноси се пре заклучења уговора о раду); уверење да кандидати нису осуђивани - прибавља школа; доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена
фотокопија доказа који издаје високошколска установа), уверење издато
на српском језику, које се прилаже као доказ о знању језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад, радну биографују. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве слати на
адресу школе или доставити лично. Ближа обавештења могу се добити
код секретара школе, број телефона: 015/466-008. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НИШ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛАНЕ“

18410 Дољевац, Михајла Тимотијевића 3

Васпитач

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне судије);
студије у трајању од 3 године или више образовање васпитно-образовне
струке, одсек за образовање васпитача предшколских установа; положен
испит за лиценцу за васпитача; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
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тема образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, све у овереним копијама које нису старије од
6 месеци. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву:
15 дана.

СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА „БУБАЊ“
18000 Ниш, Бубањских хероја 3
тел. 018/263-801

Спремачица

на одређено време до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: завршена основна школа; 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 школа); држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву
треба да достави: доказ о стручној спреми (оверену копију дипломе),
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне
књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

36320 Тутин, Кулина бана 5
тел. 020/811-180

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из чл. 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), за наставника и стручног сарадника у основној школи; да поседује дозволу за рад (лиценцу);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да има најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит за
директора установе. Уз пријаву поднети: диплому или оверену фотокопију дипломе о стручном образовању (оверена фотокопија не сме бити
старија од шест месеци), оригинал или оверену фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, потврду о радном искуству са подацима
о пословима и задацима које је кандидат обављао, као и биографију са
кратким прегледом кретања у служби; доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључивања уговора о
раду, као и доказ да није осуђиван за кривична дела прописана законом;
уверење о држављанству, не старије од шест месеци и извод из матичне
књиге рођених. Како подзаконски акт из члана 59 Закона о основама система образовања и васпитања није донет, документација кандидата без
положеног испита за директора се сматра комплетном, уколико су остала документа уредно достављена. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Потребна документа послати на адресу школе, са
назнаком: „Конкурс за директора“, у року од 15 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Ближе информације могу се добити код секретара школе, на број телефона: 020/820-830 или на школски
и-мејл: osvuk@yahoo.com.
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ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“

36300 Нови Пазар, Стевана Немање бб
тел. 020/5403-165

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, а најдуже до 15.04.2016.
године

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства ради неге детета, а најдуже
до 31.08.2016. године

Наставник енглеског језика и књижевности

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству, са 55% радног времена, а
најдуже до 18.09.2016. године

Наставник хемије

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству, са 40% радног времена, а
најдуже до 15.12.2016. године

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене запосленог који је
ступио на функцију директора школе (први мандат),
са 70% радног времена, најдуже закључно са
25.08.2019. 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; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву или молбу, кандидати су у обавези 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 6 месеци; доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење доставља се при закључивању
уговора о раду, извод из казнене евиденције прибавља школа. Пријаве са
потребним документима слати на горенаведену адресу, са ознаком: „За
конкурс“ или лично доставити управи школе. Неблаговремене, непотпуне
пријаве неће се разматрати. Информације о конкурсу могу се добити на
број телефона: 020/5403-165.

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“

36300 Нови Пазар, Стевана Немање бб
тел. 020/5403-165

Спремачица

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству, најдуже до 11.10.2016.
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; 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; држављанство Републике Србије.
Услови из става 1 члана 120 Закона о основама система образовања и
васпитања доказују се приликом пријема у радни однос, а проверавају се
у току рада. Кандидати су обавезни да уз пријаву или молбу доставе: оригинал или оверену копију дипломе, односно сведочанство којим доказују
одговарајуће образовање; оригинал уверења о држављанству, не старије од 6 месеци; оригинал извода из матичне књиге рођених, не старији
од 6 месеци. Пријаве са потребним документима слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“ или лично доставити управи школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације
о конкурсу могу се добити на број телефона: 020/5403-165.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јула 18
тел. 020/811-160

Професор рачунарства и информатике

за 12 часова недељно, односно 60% радног времена,
на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања

Професор економске групе предмета

за 18 часова недељно, односно за 90% радног
времена, на одређено време до повратка запослене
са породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидати треба да поред општих услова испуњавају и услове
у погледу стручне спреме, предвиђене Правилником о врсти и степену
стручне спреме наставника за рад у средњој стручној школи, као и услове предвиђене у чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања
и васпитања. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања, а
пријављени кандидати ће о исходу бити обавештени у року од 30 дана од
дана затварања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Пријаве са потпуном документацијом слати на адресу школе.

НОВИ СА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Зорана Ђинђића 2

Одсек за англистику

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Англистика (Наука о језику)
Одсек за историју

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Историја модерног доба
Одсек за компаративну књижевност

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Светска и компаративна књижевност са
теоријом књижевности
Одсек за педагогију

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Педагогија
Одсек за психологију

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Психологија
Одсек за романистику

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Романистика (Хиспанистика)
Одсек за словакистику

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Словакистика (Словачка књижевност)
Одсек за словакистику

Асистент са докторатом за ужу научну област
Словакистика
Одсек за социологију

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Социологија
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Одсек за социологију

Асистент за ужу научну област Социологија
Одсек за српски језик и лингвистику

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Српски језик и лингвистика (Синтакса и
семантика и Методика)
Одсек за српски језик и лингвистику

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Српски језик и лингвистика (Дијалектологија и
Македонски језик)
Одсек за српску књижевност

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Српска и јужнословенске књижевности са
теоријом књижевности
Одсек за српску књижевност

Асистент за ужу научну област Српска и
јужнословенске књижевности са теоријом
књижевности
Одсек за филозофију

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Филозофске науке
Одсек за филозофију

Асистент за ужу научну област Филозофске
науке
Одсек за хунгарологију

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Оппшта и мађарска лингвистика
УСЛОВИ: Потребна документација за пријављивање на конкурс: 1. За
наставника (сва звања) - универзитетски професор: оверена фотокопија дипломе доктора наука; биографија састављена на основу упитника
који се може преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/
formulari_za_pisanje_referata образац пријаве на конкурс за избор у звање
универзитетског наставника) у папирном облику и на CD-у; подаци о
досадашњем раду; списак стручних и научних радова и сами радови;
2. За асистента: оверена фотокопија дипломе о завршеним основним и
мастер студијама или магистарским студијама; потврда да су уписани на
докторске студије или потврда да је тема докторске дисертације одобрена (за кандидате који завршвају докторат по раније важећим прописима, биографија састављена на основу упитника који се може преузети са
веб-сајт Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata,
извештај за избор у звање сарадника), у папирном облику и на CD-у;
подаци о досадашњем раду; списак стручних и научних радова као и сами
радови. Конкурс је отворен до 20.01.2016. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима
о испуњавању услова доставити на адресу: Филозофски факултет Нови
Сад, Др Зорана Ђинђића 2.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу
област Информационо-комуникациони системи
на одређено време од 1 године

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

Бесплатна публикација о запошљавању

Сарадник у настави за ужу област Механика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни однос
(навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања
конкурса) и доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију,
оверене фотокопије диплома и додатка дипломи, оригинални доказ о
држављанству (не старији од 6 месеци), оригинални извод из матичне
књиге рођених, уверење 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 сваки конкурс
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.

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА

21000 Нови Сад, Булевар краља Петра I 38
тел. 021/442-057

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове из
члана 8 став 2, члана 59 став 5 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015), и то: да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) за наставника средње школе, педагога или психолога,
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење и 97/08) почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да има дозволу за рад за наставника, педагога или психолога, обуку и положен испит за директора установе, најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије и да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да приложи: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис или оверену фотокопију о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду да има најмање
пет година рада у области образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверени препис, не старији од 6 месеци ); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверени препис, не старији од 6 месеци); радну биографију; оквирни план рада за време мандата; доказе о
поседовању организационих способности (факултативно); доказ о знању
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад, (уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику); доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторског понашања кандидата, прибавља школа, пре
доношења одлуке о избору; доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима, кандидат је дужан
да достави пре закључења уговора о раду. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да у року и под
условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања или другим актом који пропише министар просвете, науке и технолошког развоја, положи испит за директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, односно
на интернет страни Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, Живка Гавриловић,
телефон: 021/442-057. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати
на адресу: Средња машинска школа, Булевар краља Петра I 38, 21000
Нови Сад, у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс за директора
Средње машинске школе“, поштом или предати лично. Одлука о избору
кандидата биће донета по спроведеној процедури, у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања и Статутом школе.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“ СРЕМСКА КАМЕНИЦА
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ
СТУДИЈЕ

1. Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Историјске, археолошке и
класичне науке

Асистент за ужу научну област Правне науке

на одређено време 5 година, са 50% радног времена
УСЛОВИ: научни степен доктора наука, област историја и филозофија
природних наука и технологије. Кандидати треба да испуњавају услове
утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05,
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Академије уметности и
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду (минимални критеријуми за поље друштвено-хуманистичких наука).

2. Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Архитектура
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука, област техничких наука, ужа
област архитектура и урбанизам; магистар техничких наука - област архитектура и урбанизам - заштита, ревитализација и проучавање градитељског наслеђа. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 44/2010, 93/2012,
89/2013 и 99/2014), Статутом Академије уметности и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду
(минимални критеријуми за поље техничко-технолошких наука).

3. Асистент за ужу научну област
Етномузикологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија
из научне области етномузикологија и уписане докторске студије из научне области етномузикологија; претходни ниво студија завршен са укупном просечном оценом најмање 8, смисао за наставни рад. Кандидати
треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, број 76/05, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Академије уметности. Закон о високом образовању, Статут Академије уметности и Правилник о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије уметности
(www.akademija.uns.ac.rs - у секцији „Наставници-Конкурси“).
ОСТАЛО: Сви кандидати достављају: пријаву на конкурс која мора да
садржи назив радног места за које кандидат конкурише, списак документације коју прилаже, контакт адресу и број телефона, оверену фотокопију
дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о некажњавању прибављено
искључиво од МУП-а (не старије од 6 месеци), личну карту (фотокопија
или очитана биометријска лична карта). Осим наведене документације,
у зависности од радног места на које конкуришу, кандидати достављају
додатну документацију, и то: за радно место 1 попуњен образац биографских података (Образац 1А НАУКА) који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси“), приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе
о испуњавању услова радног места, у складу са минималним критеријумима поље друштвено-хуманистичких наука Правилника о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду. За радно
место 2 попуњен образац биографских података (Образац 1А НАУКА)
који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs
у секцији „Наставници-Конкурси“), приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места у
складу са Минималним критеријумима поље техничко-технолошких наука Правилника о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду. За радно место 3 попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије уметности
(www.akademija.uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси“), приложен у
штампаној и електронској форми (CD), уверење о уписаним докторским
академским студијама и уверење о просечној оцени на претходним нивоима студија. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњавању услова достављају се искључиво у
штампаној форми, на адресу: Академија уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.
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21000 Нови Сад, Народног фронта 53
тел. 021/6756-222

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, из одговарајуће области и
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и
Статутом факултета и способност за наставни рад. Конкурс је отворен 8
дана, а пријаве са потребном документацијом, којом се доказује испуњеност услова, подносе се факултету.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
21205 Сремски Карловци, Његошева 1/а

Ванредни професор на Катедри за менаџмент у
ужој научној области Економско-финансијски
менаџмент
на одређено време од 5 година, са 10% радног
времена

Ванредни професор на Катедри за менаџмент,
у ужој научној области Економско-финансијски
менаџмент
на одређено време од 5 година, са 50% радног
времена

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање радног односа су предвиђени чл. 64, 65 и 68 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/2014 и 45/2015). Пријаве
кандидата са прилозима (биографија са неопходим подацима за писање
извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала документација),
достављају се на адресу: Факултет за менаџмент, Сремски Карловци,
Његошева 1/а. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Контакт телефон: 021/2155-183.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Оглас објављен 23.12.2015. године у публикацији „Послови“,
мења се у делу посебних услова, тако што се додаје: Кандидати
који конкуришу под тачком 31, подносе доказ да су у радном
односу на неодређено време у наставним базама факултета.

ПАНЧЕВО
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“
26000 Панчево, Пастерова 2

1. Наставник физичког васпитања

на одређено време, замена одсутног радника

2. Наставник стручних предмета здравствене
струке
3. Наставник медицинске етике
УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног односа, потребно
је да кандидат испуњава и следеће услове: психичка, физичка и здравствена 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; држављанство Републике Србије; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати морају да испуне и посебан услов у погледу одговарајућег
образовања, и то: за радно место под бр. 1 - професор физичког васпитања, дипломирани педагог физичке културе, професор физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком
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спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта
- мастер, дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије мастер, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор
физичког васпитања и кинезитерапије; за радно место под бр. 2 - доктор медицине; за радно место под бр. 3 - професор филозофије, односно дипломирани филозоф, дипломирани професор филозофије, мастер
филозоф, мастер професор филозофије. Лице које је стекло академско
звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије филозофије. Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује
радни однос са лицем које испуњава услове из става 1 ове тачке, наставу
и друге облике образовно-васпитног рада за предмет филозофија може
да изводи и професор филозофије и социологије. Уз пријаву кандидати
подносе доказ о одговарајућем образовању и држављанству, док се доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности подноси пре
закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 члана 120 ЗОСОВ
прибавља школа пре закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати искуључиво на горенаведену адресу.

ПУ „КОЛИБРИ“

26210 Ковачица, Др Јанка Булика бб

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, звање медицинска сестра - васпитач; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми (оверену), уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге
рођених. Доказ из члана 120 ЗОСОВ став 1 тачка 2 кандидат подноси
пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавиће установа
у складу са законом. Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса и назнаком: „За конкурс“ слати на горенаведену адресу.

ПОЖ АРЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МОРАВСКИ ЦВЕТ“

12374 Жабари, Драгослава Весића 12

Васпитач

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом; да није под истрагом; 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 одговарајуће образовање; да има положен испит за
лиценцу. Потребно је доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) или студијама првог степена у трајању од три године
(основне академске, односно струковне студије) или вишем образовању,
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, уверење
о држављанству. Уверење да кандидат није под истрагом подноси се пре
закључења уговора о раду, доказ о испуњености услова из става 1 тачка 3 члана 120 ЗОСОВ, прибавља установа. Конкурс је отворен 8 дана.
Неблаговремено поднете пријаве и пријаве са непотпуном документацијом неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МОРАВСКИ ЦВЕТ“

12374 Жабари, Драгослава Весића 12
тел. 012/250-171

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, поседовање лиценце, односно положен испит за васпитача, педагога или психолога; положен испит
за директора и најмање 5 година (за VII степен стручне спреме) или 10
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година (за VI степен стручне спреме) радног стажа у области васпитања
и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; држављанство
Републике Србије; односно, испуњавање услова прописаних чланом 8
став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Мандат почиње да тече даном ступања на дужност. Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), оверену копију дипломе (не старију од 6 месеци), потврду
о радном стажу у области образовања и васпитања, која мора да садржи назив послодавца, делатност којом се лице бавило, радно место на
које је кандидат био распоређен у васпитно-образовној установи (или
оверену копију уговора о раду); доказ да се не води кривични поступак,
одговарајуће лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и оквирни план рада за време мандата
(приложен предлог програма рада, мера, организације и начина руковођења предшколском установом). Доказ о неосуђиваности за директора
прибавља предшколска установа, пре доношења одлуке о избору. Рок за
подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

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

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 72,5% радног времена
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог или првог степена за
образовање васпитача, у складу са Законом о високом образовању или
VI степен стручне спреме више школе за образовање васпитача; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима, поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне
књиге рођених - оригинали или оверене копије); оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пријаве послати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код директора и секретара установе и путем телефона:
012/210-308.

СРЕДЊА ШКОЛА
„МЛАДОСТ“

12300 Петровац на Млави, Млавска 14

Професор физике
УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар; дипл. астрофизичар;
дипл. физичар за општу физику; дипл. физичар за примењену физику;
дипл. физичар - информатичар; проф. физике за средњу школу; дипл.
физичар - истраживач; дипл. физичар за теорију и експерименталну
физику; дипл. физичар за примењену физику и информатику; дипломирани астроном, астрофизички смер, дипломирани електротехнички
инжењер, дипломирани инжењер електротехнике.

Професор енглеског језика
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и
књижевност, мастер филолог (студијски програм Англистика) или мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил енглески језик и књижевност).
ОСТАЛО: У радни однос у школи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).Уз пријаву на конкурс кандидат доставља
доказе о испуњености услова - да има одговарајуће образовање и да је
држављанин Републике Србије (оверене фотокопије). Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
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се неће узети у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве се подносе на адресу: Средња школа „Младост“, Млавска 14, 12300 Петровац на Млави.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
36312 Дуга Пољана

Секретар школе

11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/4791-205

Директор

на мандатни период од 4 године

ПРОКУПЉЕ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

УСЛОВИ: Кандидати за директора школе треба да имају: одговарајуће
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника основне школе, за педагога или психолога,
дозволу за рад (лиценцу), најмање 5 година рада у школи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, као
и да испуњавају остале услове прописане чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања, за пријем у радни однос на пословима
наставника, педагога или психолога. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа. Рок за одлучивање по огласу је 30 дана
од дана истека рока за подношење пријава. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на оглас кандидати
треба да доставе: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (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, оквирни план рада за време мандата; доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности и доказ о
непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата за директора прибавља школа, пре доношења одлуке о избору.

Наставник практичне наставе

11314 Осипаоница, Кнез Михаилова бб
тел. 026/751-333, 751-071

на одређено време до повратка радника са функције
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/096 и 32/13
и 75/2014), кандидат треба да испуњава и услове утврђене чл. 68 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
72/09, 52/11 и 53/13, даље: Закон), да поседује одговарајуће образовање:
дипломирани правник; 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 је дужан да достави пријаву са основним подацима о себи, радну
биографију (осим за лица која први пут заснивају радни однос) и следеће
доказе (у оригиналу или оверене фотокопије, не старије од 6 месеци):
диплому или уверење о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Уверење о неосуђиваности и о
непостојању дискриминатаорног понашања прибавља школа. Лекарско
уверење доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/329-093

на одређено време до повратка запосленог са
функције
УСЛОВИ: виша медицинска сестра, односно струковна медицинска сестра, са претходним образовањем за медицинску сестру - техничара,
у складу са Правилником о врсти стручне спреме у стручним школама
(„Службени гласник РС“, број 9/2013) и чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 55/13). Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кандидат треба да приложи: оверену копију
дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике
Србије, извод из књиге матичне рођених, кратку биографију. Лекарско
уверење подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља установа (члан 120 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11,
55/13). Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
18400 Прокупље, Ћирила и Методија 1
тел. 027/324-341

Наставник за избор у звање професора
струковних студија за ужу научну област
Зоохигијена и ветеринарство
УСЛОВИ: стечен академски назив - доктор биотехничких наука. Кандидат
треба да испуњава остале услове предвиђене чланом 64 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14 и 68/15), Статутом школе и Правилником о организацији и
систематизацији радних места школе и да има најмање 5 година радног искуства у настави на високошколској установи. Пријаве кандидата
са прилозима подносе се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Прилози: фотокопија дипломе о стеченом академском називу доктора
биотехничких наука, биографија, списак радова и сами радови. Комплетну документацију доставити на адресу.
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СМЕДЕРЕВО
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
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ОШ „ХЕРОЈ СРБА“

Наставник енглеског језика

за 80% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства
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 стечено у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи или доказ да су испите положили у
току студија. Рок за пријављивање 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
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА
ШКОЛА
25000 Сомбор, Хаџића Светића 18
тел. 025/482-586

Наставник немачког језика

на одређено време за 33,33% радног времена, ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Правилником
о врсти стручне спреме наставника: професор немачког језика, дипломирани филолог за немачки језик, мастер филолог (студијски програм
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немачки језик и књижевност), мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет, односно профил немачки језик
и књижевност). Поред општих услова предвиђених законом, кандидати
треба да испуњавају и посебне услове: да имају одговарајући степен и
врсту стручне спреме, стечен на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и
97/08), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима - уверење се доставља пре закључења уговора; лица из ст. 1 и 2 мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 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; да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: биографију (уколико је кандидат са радним
искуством - податке о радном искуству и пословима које је обављао);
потврду или уверење да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (служи и као доказ о познавању језика); уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе. Рок за пријаву је 8 дана од објављивања у
листу „Послови“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
22320 Инђија, Душана Јерковића 1
тел. 022/561-420

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које, поред законом
прописаних општих услова, испуњава следеће услове: да је држављанин
Републике Србије; да поседује високо образовање у складу са чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13) за наставника основне школе, за
педагога и психолога; лиценца за наставника, педагога или психолога;
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; положен испит за
директора школе; да је психички, физички и здравствено способан 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 зна језик на коме се остварује
образовно- васпитни рад. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
приложе: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
диплому о високој стручној спреми, лиценцу (или уверење о положеном
стручном испиту) за наставника, психолога или педагога, потврду о стеченом радном стажу у области образовања и васпитања од послодавца
где га је стекао (потврда мора да садржи назив послодавца, делатност
којом се бави, радно место на које је кандидат био распоређен и време
трајања рада из области образовања и васпитања) или друге доказе о
стеченом радном стажу у установама из области образовања и васпитања (решења или уговори о раду, радна књижица), лекарско уверење
са утврђеним психичким, физичким и здравственим способностима за
рад са децом и ученицима издато у претходних 6 месеци, документ о
положеном испиту из српског језика одговарајуће високошколске установе, уколико кандидат није стекао образовање на српском језику. Како
Министарство просвете, науке и технолошког развоја није организовало полагање испита за директора, документација без доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат ће
бити у обавези да исти положи у законом предвиђеном року. Уверење о
неосуђиваности прибавља школа. Сва потребна документа уз пријаву се
достављају у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са документацијом се достављају у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за
директора“, на адресу школе или лично у секретаријат школе. Контакт
особа за информације, секретар школе тел. 022/561-420.
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“
22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска 73
тел. 022/639-185

Дипломирани дефектолог - олигофренолог

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидати имају образовање у складу са чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 68/15). Кандидати морају да испуњавају услове за
пријем у радни однос у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13).
ОСТАЛО: 1) одговарајуће образовање; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3) да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) држављанство
Републике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1, 4 и 5 подносе се
уз пријаву на конкурс, а из тачке 2 пре закључивања уговора о раду.
Доказ из тачке 3 прибавља установа. Уз пријаву кандидати су дужни да
поднесу следећу документацију: доказ о стручној спреми (оверена копија
дипломе), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци), својеручно потписану изјаву да кандидат зна
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Пријаве са прилозима доставити у секретаријат школе лично или послати на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

СУБОТИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СЕЧЕЊИ ИШТВАН“

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

Наставник енглеског језика и књижевности

у првом циклусу основног образовања и васпитања,
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, са 90% радног времена, за рад у одељењима
на српском и мађарском наставном језику
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној
настави страног језика као обавезног предмета у првом циклусу основног
образовања и васпитања могу да изводе: 1) професор енглеског језика,
2) професор разредне наставе, 3) дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности, 4) дипломирани школски педагог или школски
психолог, 5) дипломирани педагог или дипломирани психолог, 6) наставник одговарајућег страног језика, у складу са чл. 145 и 146 Закона о
основној школи, 7) наставник одговарајућег страног језика са положеним
стручним испитом по прописима из области образовања или лиценцом за
наставника, 8) наставник разредне наставе, 9) лице које испуњава услове
за наставника предметне наставе у основној школи, а које је на основним
студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и
психологије, као и методике наставе, 10) професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу, 11) професор разредне наставе, који
је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим
доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 12) дипломирани библиотекар
- информатичар, 13) мастер филолог, 14) мастер професор језика и књижевности, 15) мастер учитељ, 16) дипломирани учитељ - мастер,17) мастер учитељ, који је на основним студијама савладао програм Модула за
енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен
испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 18) дипломирани учитељ - мастер, који је на основним студијама савладао програм
Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова)
и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и
положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира,
19) мастер библиотекар - информатичар. Лица из става 2. тач. 2, 4, 5, 8, 9,
12, 15, 16 и 19, која нису професори одговарајућег језика, треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира).
Лица из става 2. тач. 3, 13 и 14 треба да поседују знање језика најмање
на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила

30.12.2015. | Број 654-655 |

35

Наука и образовање
одговарајући студијски програм или главни предмет/профил. Ниво знања
Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од
филолошких катедри универзитета у Србији, или међународно признатом
исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете,
науке и технолошког развоја. Предност за извођење наставе из страног
језика у првом циклусу основног образовања и васпитања из става 2 овог
члана имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно мастер филолог
(одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно
професор, односно наставник одговарајућег страног језика, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ - мастер, односно професор разредне наставе, наставник разредне наставе, мастер професор или професор
у предметној настави и наставник у предметној настави са положеним
испитом Б2. На основу чл. 120 до 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013),
кандидат треба да има: одговарајуће образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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; држављанство Републике Србије; да зна језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплому о стеченом образовању, доказ да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу са
европским системом преноса бодова, доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, краћу биографију. Тражене доказе кандидати достављају у овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља се пре
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, школа ће прибавити по службеној дужности, од надлежне полицијске управе МУП-а за изабраног кандидата. Пријаве са потребном документацијом
слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Одлука о избору кандидата биће
донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, о
чему ће бити обавештени сви кандидати, у складу са законом. Контакт
телефон: 024/ 525-799, Гордана Поњаушић, секретар школе.

ШАБАЦ
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА - ШАБАЦ
15000 Шабац, Војводе Путника 58
тел. 015/344-583

Наставник енглеског језика

са 50% радног времена, на одређено време, замена
одсутног запосленог
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и
књижевност, мастер филолог (студијски програм Англистика); мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет
профил енглески језик и књижевност), са стеченим одговарајућим високим образовањем 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 са стеченим одговарајућим високим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 120
став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
68/15) и посебне услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 7/96, 6/01,
3/03, 5/05, 2/07, 7/08, 5/11, 9/13). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
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високом образовању, 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 (оригинал или оверена фотокопија); 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 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење одговарајуће високошколске установе или
доказ о положеним испитима из психологије и педагогије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; краћу биографију. Кандидат који буде изабран дужан је да
пре закључења уговора о раду достави лекарско уверење о здравственој
способности за рад са ученицима, не старије од 6 месеци. Право учешћа
на конкурсу има кандидат који није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, о чему доказ прибавља школа по службеној дужности за изабраног кандидата. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима, који уђу у ужи избор,
вршиће Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о избору. Пријаве на конкурс се
достављају на горенаведену адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/352-049

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка радника, а
најкасније до 31.08.2016. године, у издвојеној
јединици Јевремовац
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13),
да испуњава услове из члана 8 ст. 2 тачке 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр.
11/2012 и 15/2013). Докази о испуњености услова из члана 120, тачке 1
и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре закључивања
уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља установа службеним путем.
Уз пријаву поднети: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
доказ о одговарајућој стручној спреми (оверену фотокопију дипломе
или оригинал дипломе о стеченој стручној спреми ставити на увид лично). Пријаве слати на горенаведену адресу или пријаву предати лично у
секретаријату школе.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД“

31000 Ужице, Градска 1
тел. 031/552-765

Професор географије

са 40% радног времена на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; 1а) да кандидат испуњава услове из члана 8 став 2 и
3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 52/11 и 55/13), односно да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; кандидат треба да испуњава услове у
погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07,
4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 9/09, 3/10 и 11/12);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС. Уз пријаву приложити: диплому
о стеченом образовању (оверена фотокопија), уверење о држављанству
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(оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ о испуњености услова из тачке 1, односно 1а. Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси
кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду. Доказ из
тачке 3 прибавља школа. Пријаве на конкурс са потпуном документацијом доставити на адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Информације на број
телефона: 031/552-576.

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, без обзира на радно искуство. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да доставе мејлом или путем
поште, на горенаведену адресу послодавца. Лице за контакт: Радован
Гавриловић.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

31000 Ужице, Трг Светог Саве 22
тел. 031/514-146

Наставник српског језика

на одређено време до повратка радника упућеног на
рад у иностранство

Наставник математике

на одређено време до повратка радника са боловања

Наставник биологије

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

Наставник Чувара природе

са 60% радног времена, на одређено време до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основним школама; да кандидат испуњава услове прописане чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис - фотокопију дипломе
и уверење о држављанству. Пријаве са траженом документацијом доставити на горенаведену адресу. За додатне информације заинтересована
лица се могу обратити секретару школе, на број телефона: 031/514-146.

ВАЉЕВО
ОШ „ДРАГОЉУБ ИЛИЋ“
14203 Драчић
тел. 014/276-104

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09,
52/11 и 55/13), и то: 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 те врсте школе
и подручја рада, за педагога или психолога; дозвола за рад (положен
испит за лиценцу, односно стручни испит за наставника, стручног сарадника); обука и положен испит за директора установе (програм обуке за
директора и правилник о полагању испита за директора нису донети, а
изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за
директора установе); најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
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вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(стечено високо образовање на српском језику или положен испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе); да кандидат има држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат подноси:
биографске податке, односно радну биографију; предлог програма рада
директора школе; оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању; доказ о положеном стручном испиту (дозволи за
рад); потврду о раду у области образовања; уверење о држављанству, не
старије од шест месеци; доказ да није покренута истрага нити подигнута
оптужница код надлежног суда (не старије од шест месеци); извод из
матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (не старије од шест месеци) кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављање кандидата је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на горенаведену
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“.

В РА Њ Е
ОШ „ПРОФЕСОР ИБРАХИМ КЕЛМЕНДИ“
17523 Прешево, 15. новембра 105
тел. 017/660-105

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања - високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), а
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставнике, васпитаче или стручне сараднике, поседовање дозволе за рад, лиценце, завршена обука и
положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; лице које 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; држављанство Републике Србије. Уз
пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис уверења о положеном стручном испиту (дозволи
за рад); потврду о раду у области образовања; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење
да има психичку, физичку и зравствену способност за рад са децом и
ученицима; доказ о знању албанског језика, осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику; остала документа која
могу послужити приликом доношења одлуке о избору (необавезно). Рок
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се
достављају на адресу: Основна школа „Проф. Ибрахим Келменди“, 15.
новембра 105, 17523 Прешево. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе, на број телефона: 017/660-105.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ВРАЊЕ
17500 Врање, Есперанто бб
тел/факс: 017/422-766
e-mail: etsvranje@yahoo.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабран кандидат који испуњава следеће услове: има високо образовање за рад у школи оне врсте и подручја рада којој припада школа (за наставника, педагога или психолога
средње стручне школе за подручја рада економија, право и администарција и трговина, угоститељство и туризам), стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник Републике Србије“, број 766/05, 100/07
- аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
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Наука и образовање
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове за пријем у радни однос у установи сходно чл. 59 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да има дозволу за рад - лиценцу
(стручни испит) за наставника, педагога или психолога, најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања, да има обуку и положен испит за директора
школе (пошто није организована обука и полагање испита за директора,
пријава без овог доказа се неће сматрати непотпуном; кандидат који буде
изабран за директора дужан је да положи испит за директора у законском року); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да је
држављанин Републике Србије; да зна српски језик (језик на којем се остварује образовно-васпитни рад). Мандат директора траје четири године
и тече од дана ступања на дужност. Кандидати су дужни да уз пријаву
на конкурс приложе: фотокопију личне карте (са чипом - очитана); краћу
биографију, са навођењем послова које је обављао кандидат, податке
о кретању у служби, стручном усавршавању, оствареним резултатима
у раду и предлог мера рада школе, организације и начина руковођења
(програм рада); оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - лиценци; оверену фотокопију радне књижице и потврду
о стеченом радном стажу у области образовања, којом доказује да има
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оргинал или оверена
фотокопија); важеће уверење о држављанству (оргинал или оверена
фотокопија, доказ не старији од 6 месеци); доказ о знању српског језика,
уколико није стекао одговарајуће високо образовање на српском језику, а као доказ о знању језика кандидат доставља оверену фотокопију
дипломе о стеченом средњем или вишем образовању на српском језику
или оверену фотокопију доказа издатог од вискокошколске установе да
је положио испит из српског језика; доказ о адреси становања (кандидат
може доставити било који документ издат од надлежног органа). Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави
уверење о здравственој способности за рад са децом и ученицима, издато
након расписивања конкурса (лекарско уверење не старије од 6 месеци,
доставља се пре закључења уговора о раду). За кандидате који испуњавају услове школа прибавља доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаву са потребном документацијом и назнаком: „Конкурс за директора“, послати на адресу школе или доставити
лично. За додатне информације обратити се секретару школе, на број
телефона: 017/422-766.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“
Бујановац, Село Левосоје
тел. 017/652-239

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
лице које испуњава услове за наставника основне школе, за педагога
и психолога, има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; положен испит за директора школе (с обзиром да
програм обуке за директора школе и правилник о полагању испита за
директора школе нису донети, изабрани кандидат ће бити у обавези да у
законском року положи испит за директора након доношења правилника
о полагању испита). Уз пријаву кандидат подноси: уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге
рођених, оверен препис или оверену копију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену копију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима, радну биографију, оквирни план
рада за време мандата, доказ о поседовању организационих способ-
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ности (факултативно). Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља
школа, пре доношење одлуке о избору. Рок за пријављивање кандидата
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се
достављају на адресу: Основна школа „Вук Стефановић Караџић“ Левосоје, 17520 Бујановац, са назнаком: „Пријава по конкурсу за директора“.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на телефон:
017/652-239.

ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Асистент за ужу научну област Макроекономија
и рачуноводство
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: завршен економски факултет и мастер студије, са просечном
оценом најмање 8 и уписане докторске студије. Општи и посебни услови
за избор у звање су прописани члановима 70 и 72 Закона о високом образовању, Статутом школе и Правилником о избору наставника и сарадника. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних и
стручних радова, сами радови, оверене дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству),
подносе се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ВУЛЕ АНТИЋ“
17500 Врање, Радних бригада 2
тел. 017/423-621

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама
другог степена - мастер академске студије, по пропису који уређује восоко образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника ове
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; 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, да имају дозволу за рад - лиценцу, односно положен стручни испит за наставника, педагога или психолога, да
испуњавају остале услове за наставника, педагога или психолога из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања: психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да имају држављанство Републике Србије; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, тј. најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања, члан 59 став 5 Закона о основама образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверен
препис - фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од шест месеци), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или фотокопија, на старија од шест месеци),
програм обуке и положен испит за директора школе (програм обуке за
директора школе и подзаконски акт којим се регулише ова материја нису
донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за
директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, тј. од дана
доношења подзаконског акта), потврду о радном искуству са подацима
о пословима и задацима које је обављао, прилоге којима доказује своје
стручне, организационе, моралне и друге квалитете (радну биографију),
остала документа која могу послужити приликом утврђивања предлога
за директора (оквирни план рада за време мандата). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности кандидат је дужан
да достави пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности и
доказ о непостојању дискриминаторног понашања кандидата за директора прибавља школа, пре доношења одлуке о избору. Директор школе
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бира се на период од 4 године. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом се подносе
Школи за основно и средње образовање „Вуле Антић“ у Врању, Радних
бригада 2, 17500 Врање. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, путем телефона 017/423-621.

ВРШАЦ
ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ“
26300 Вршац, Вука Караџића 8
тел/факс: 013/801-905
e-mail: osolgapetrov@gmail.com

Наставник француског језика

на одређено време, са 9 часова недељно, образовноваспитни рад се изводи на румунском језику
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника француског
језика може бити примљен кандидат који испуњава услове из чл. 8 и
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/2015), односно има стечено одговарајуће
образовање према Закону о основама система образовања и васпитања,
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 и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер, треба да поседују најмање 30 ЕСПБ
из развојно-педагошких предмета. 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; да поседује психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
зна језик на којем се изводи образовно-васпитни рад (румунски језик).
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи краћу биографију и следеће доказе, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми и доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина из тачке 1 овог конкурса; извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије
(издато у последњих 6 месеци); доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа по
службеној дужности. Психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати који буду ушли у ужи
избор бити накнадно обавештени. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити путем телефона 013/801-905.

ЗАЈЕЧАР
СРЕДЊА ШКОЛА
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Наставник рачунарства и информатике
(20% радног времена) и стручни сарадник библиотекар (30% радног времена)

на одређено време ради замене одсутног запосленог
са дужности директора школе, а најдуже до
27.6.2019. године
УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду, кандидати морају
испуњавати и посебне услове: да имају одговарајући степен и врсту
стручне спреме сагласно чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), сагласно важећем Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији и Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело сагласно чл. 120 ст. 1 тач 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да су држављани Републике Србије; да
знају језик на коме се остварује обрзовно-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 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ
о стручној спреми (оверена копија дипломе), уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом
обрасцу), доказ (уверење или потврду) 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 или доказ да је кандидат положио стручни испит, односно испит за
лиценцу. Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику,
доставља доказ (уверење или потврду) да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ из казнене евиденције, у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, прибавља школа по службеној дужности, доказ о здравственој способности за рад са ученицима, у складу
са чланом 120 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и
васпитања - доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити поштом или лично на адресу: Средња школа „Бранислав Нушић“, Митрополита Михаила 5, 18230
Сокобања, са назнаком: „За конкурс“, у року од 15 дана од објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

1. Наставник клавира

за обављање послова наставника клавира и
клавирског сарадника, за рад у основној музичкој
школи са 50% и средњој музичкој школи са 50%
радног времена, на одређено време ради замене
запослене која обавља послове директора школе

2. Наставник клавира

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

за обављање послова наставника клавира и
клавирског сарадника, за рад у средњој музичкој
школи, на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

3. Наставник клавира

за обављање послова наставника клавира и
клавирског сарадника, за рад у основној музичкој
школи са 50% и средњој музичкој школи са 50%
радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
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УСЛОВИ: Услови предвиђени чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања: да кандидат има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице које је стекло одговарајуће образовање мора да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирање од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, што је предвиђено чланом 8 Закона
о основама система образовања и васпитања; 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. Ближи услови у погледу степена и врсте образовања наставника за послове за које је конкурс расписан предвиђени су
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“ бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03,
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13, 6/14, 5/15 др. правилници), односно Правилником о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 18/13): 1. за радно место наставник клавира у средњој школи:
диплом. музичар - усмерење пијаниста: диплом. музичар - пијаниста;
академски музичар пијаниста; мастер музички уметник - професионални
статус: клавириста; 2. за радно место клавирска сарадња у средњој школи: дипломирани музичар - усмерење пијаниста: дипломирани музичар
- пијаниста; дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани музичар чембалиста; академски музичар пијаниста; академски музичар оргуљаш;
академски музичар чембалиста; мастер музички уметник - професионални статус: клавириста, оргуљаш или чембалиста; за радно место наставник клавира у основној школи: дипломирани музичар - усмерење пијаниста: дипломирани музичар - пијаниста; академски музичар пијаниста;
мастер музички уметник - професионални статус: клавириста; 3. за радно место клавирска сарадња у основној школи: дипломирани музичар
- усмерења пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; дипломирани
музичар - оргуљаш; дипломирани музичар - чембалиста; академски музичар пијаниста; академски музичар оргуљаш; академски музичар чембалиста; мастер музички уметник - професионални статус: клавириста,
оргуљаш или чембалиста. Кандидат уз пријаву треба да поднесе: доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из
матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (осим приправника и других лица која могу засновати радни
однос без положеног одговарајућег испита); доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским
системом преноса бодова; доказ да лице није осуђивано правоснажном
пресудом прибавља школа по службеној дужности, а доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће се пре закључења уговора; радну биографију - пожељно. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања. Молбе са потребним
документима слати на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић“, Трг
слободе 7, 23000 Зрењанин.
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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 145
Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање
Гундулићев венац 23-25/IV, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

ЗАПОШЉАВАЊЕ СТРАНАЦА
Нисам држављанин Републике Србији, а заинтересован сам да пронађем посао баш у Београду.
Можда и покренем сопствени посао. Занима ме како
тече процедура и које врсте дозвола за запошљавање странаца постоје?
Под појмом странца подразумева се свако лице које
нема држављанство Републике Србије. Странац ужива
слободе и права прокламоване уставом и законом и ако
има стално настањење или има право привременог боравка, може ступити на рад у привредно друштво, код предузетника и у јавном сектору, ако испуњава услове прописане законом, општим актом или колективним уговором
одређеног правног субјеката.
Запошљавање странаца је регулисано Законом о запошљавању странаца, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 128/2014 од 26.11.2014. године, ступио је на
снагу 4.12.2014. године, осим одредби чл. 5-8, које ће се
примењивати од дана ступања Републике Србије у чланство Европске уније. Даном почетка примене овог закона
престао је да важи Закон о условима за заснивање радног
односа са страним држављанима („Службени лист СФРЈ“,
бр. 11/78 и 64/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 42/92, 24/94 и
28/96 и „Службени гласник РС“, бр. 101/05).
Законом је прописано да се запошљавање странца
остварује под условом да поседује одобрење за привремени боравак, без обзира на трајање боравка или стално настањење и дозволу за рад. Дозволом за рад сматра се акт
на основу којег странац може да се запошљава или самозапошљава у Републици. У поступку издавања, продужења,
поништавања и престанка важења дозволе за рад, решава
Национална служба за запошљавање.
Податке од утицаја на решавање, у складу са законом, Национална служба за запошљавање води у складу
са начелима заштите података о личности, ефикасности,
економичности, савесности и одговорности.
Правилник о дозволама за рад је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 136/2014 од 12.12.2014. године, а
ступио је на снагу 20.12.2014. године. Даном ступања на
снагу овог правилника престао је да важи Правилник о условима и начину издавања дозволе за рад странцу и лицу
без држављанства („Службени гласник РС“, број 22/10).
Правилником су ближе уређени: начин издавања, односно продужења дозволе за рад, начин доказивања испуњености услова и потребни докази за издавање, односно продужење дозволе за рад и облик и садржина дозволе
за рад.
У зависности од врсте дозволе за рад чије се издавање
тражи, разликују се следећи захтеви:
- захтев за издавање радне дозволе за независног
професионалца
- захтев за издавање радне дозволе за самозапошљавање
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- захтев за издавање радне дозволе за кретање у оквиру привредног друштва
- захтев за издавање личне радне дозволе
- захтев за издавање радне дозволе за упућена лица
- захтев за издавање радне дозволе за запошљавање/
обављање сезонских послова.
Захтев за издавање, односно продужење дозволе за
рад подноси се организацији надлежној за послове запошљавања према:
- месту привременог боравка или сталног настањења,
код дозвола за рад које се издају на захтев странца (лична
радна дозвола и радна дозвола за самозапошљавање);
- седишту послодавца, код дозвола за рад које се издају на захтев послодавца и уколико је послодавац регистрован у Републици Србији (радна дозвола за запошљавање, за упућена лица, за кретање у оквиру привредног
друштва);
- месту где се рад обавља (радна дозвола за независног професионалца).
Послодавац на чији захтев је издата радна дозвола:
не може да упути странца на рад код другог послодавца; у
обавези је да пријави странца на обавезно социјално осигурање, у складу са законом; сноси трошкове издавања
радне дозволе и исте не може да пренесе на странца.
Послодавац који је запослио странца без одговарајућег одобрења за боравак и радне дозволе дужан је да
му исплати сва новчана потраживања, у складу са прописима о раду, уз уплату припадајућих пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање.
Радна дозвола за запошљавање издаје се на захтев
послодавца, у складу са стањем на тржишту рада, под условима да послодавац:
• пре подношења захтева за радну дозволу за запошљавање није отпуштао запослене услед технолошких,
економских или организационих промена на радним местима за које се тражи радна дозвола за запошљавање, у
складу са прописима о раду;
• месец дана пре подношења захтева за радну дозволу за запошљавање није пронашао држављане Републике
Србије, лица која имају слободан приступ тржишту рада
или странца са личном радном дозволом одговарајућих
квалификација са евиденције организације надлежне за
послове запошљавања;
• приложи предлог уговора о раду или другог уговора којим се остварују права по основу рада, у складу са
законом.
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АКТУЕЛНО Сајам запошљавања у Врању

Друга скупштина Удружења заступника
у осигурању - ESICHER Србија

НЕОЧЕКИВАНО НОВИ ПРОСТОР ЗА
ВЕЛИКА ПОСЕТА ЗАПОШЉАВАЊЕ
МЛАДИХ
Сајам на коме је тражено преко 140
радника различитих профила окупио
око 1.000 људи

Послови осигурања спадају у перспективне
послове, а осигуравајуће куће су у сталној
потрази за добрим агентима

Д

руги по реду Сајам запошљавања у организацији
Филијале Врање одржан је 16. новембра, у великој
сали врањске филијале НСЗ, где се окупило око 1.000
људи. Остварена посета далеко је већа у односу на
очекивани одзив, на основу позива које су саветници упутили незапосленим лицима са евиденције Филијале Врање
НСЗ. Манифестацију је отворио директор филијале Дарко
Јанковић.
Понуду слободних послова представило је 19 послодаваца, а највеће интересовање забележено је на штанду
„Алфа плама“. Међу учесницима су били и: „Lazar Azzuro“
d.o.o., Експорт-импорт „Ханибал“, Топ-софа СРБ, Нутрико,
Trace PZP Vranje, Микромодели, Памучни комбинат „Јумко“
и други послодавци из Врања и околине. Тражено је преко
140 радника различитих профила и степена квалификација,
обућарске, конфекцијске, металске, столарске, тапетарске и
трговачке струке. Тражени су и дипломирани економисти,
дипломирани правници, дипломирани инжењери шумарства и дипломирани машински инжењери.
Велико интересовање забележено је и на штанду НСЗ,
где су се посетиоци распитивали о актуелним јавним позивима и конкурсима, програмима и мерама за подстицање
запошљавања и добијали упутства у вези са писањем радне
биографије (CV).
Весна Станојковић

Почела реализација јавних радова
У Дирекцији за развој и изградњу у Врању почела је
реализација јавних радова на основу јавних конкурса
Националне службе за запошљавање. Ангажовано је 25
лица, на период од 3 месеца. Према утврђеном плану, ангажована лица ће радити на уређењу општинских путева и
банкина, чишћењу обала река, поправци опреме на дечјим
игралиштима, фарбању ограда на мостовима, чишћењу
сливника атмосферске канализације, поправци оштећене
коцке и чишћењу снега са јавних површина.
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У Београду је прошле недеље, у Хотелу „Хајат“, одржана
Друга скупштина Првог удружења заступника у осигурању
- ESICHER Србија (PUZO ESICHER). Почетком марта у Хрватској је основана Удруга заступника у осигурању и за кратко
време, путем МПД онлајн система, веб-апликације која омогућава да клијенти сами претражују врсте осигурања, услове
и заступнике, успела је да дође до нових 12.000 клијената и
150.000 корисника. По речима Роберта Страхињића, оснивача и председника Управног одбора Удружења, циљеви и
делатност ове невладине организације су: едукација, подстицање и промоција нових технологија у раду заступника у осигурању, побољшање квалитета рада заступника, помагање и
едукација људи како на једноставан начин прићи клијенту.
Зорица Петронијевић Гајић, адвокат и један од оснивача Удружења у Србији, рекла је да је постојање једног оваквог удружења неопходно како би заступници у осигурању
могли размењивати искуства, давати предлоге за решавање
проблема у овој области, преко удружења до надлежних државних органа и правосудних институција. Петронијевић
Гајић истиче да је неопходно анимирати младе људе да се
баве овим послом, пре свега кроз предузетништво, тако што
ће оснивати сопствене осигуравајуће агенције.
„Када је у питању здравствено осигурање, ово је само
прелазни период и врло брзо ћемо и ми у Србији здравствено
осигурање уплаћивати приватним кућама“, напомиње Петронијевићева.
Подаци показују да је у Србији само око 5 одсто људи животно осигурано, док је, на пример, у Словенији тај проценат
око 20. Овако ниска стопа, пре свега је последица неинформисаности, сматра наша саговорница. По њеним речима, новац
није главни проблем, јер клијенти сами одређују суму на коју
ће се осигурати и коју ће месечно уплаћивати, у складу са
својим могућностима.
„Послови осигурања спадају у перспективне, а осигуравајуће куће су у сталној потрази за добрим агентима осигурања. Од овог посла се може врло пристојно живети“, истиче
Зорица Петронијевић.
Роберт Страхињић, међутим, каже да млади људи у Хрватској, као и у Србији, нису довољно мотивисани да се баве
овом делатношћу.
„Овакав начин бављења продајом који смо данас презентовали, заинтересоваће пре свега људе који не воле телефоном
да зову потенцијалне клијенте и да досађују. Осмислили смо
нов алат, који ће агентима за продају осигурања омогућити
да до клијената дођу лакше, јер ће их они сами контактирати.
Истовремено, апликација ESICHER радиће на међусобном умрежавању како самих агената, тако и осигуравајућих кућа“,
каже Страхињић.
Весна Пауновић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО Реализација јавних радова на подручју Моравичког округа

НОВИ ВИД РАДНОГ АНГАЖОВАЊА

На јавним радовима у Србији 2016. биће ангажовано 6.900 лица са евиденције НСЗ

Н

а позив председника Моравичког управног округа
Слободана Јоловића, директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић састао се
прошле недеље у Чачку са представницима јавних
предузећа Моравичког округа. Тема састанка били су резултати реализације јавних радова у 2015. години и планови за
2016.
„На подручју Моравичког округа регистровано је око
2.000 привредних друштава и око 6.000 предузетничких
радњи, у којима је запослено близу 50.000 радника“, навео је
Јоловић, додајући да је стопа незапослености у Моравичком
око 2 одсто нижа у односу на околне округе.
„Осим у Горњем Милановцу, у другим општинама нашег
округа неће бити отпуштања запослених у јавном сектору
по основу технолошког вишка. Међутим, чињеница је да је
и даље велики број незапослених пријављен на евиденцију
Националне службе, а улога локалних самоуправа у решавању овог проблема је посебно значајна. Циљ данашњег састанка је да се утврде могућности и планови за реализацију
наредних пројеката јавних радова, као значајан вид радног
ангажовања наших суграђана“, рекао је Јоловић.
Састанку су присуствовали и директори јавних предузећа - носиоци пројеката јавних радова, који су истакли
задовољство успешном сарадњом са НСЗ, посебно Филијалом Чачак, као и да им јавни радови помажу да реализују
послове које нису у могућности да спроведу кроз редовне
активности. Било је и примедби, које се углавном односе
на дужину трајања јавних радова и висину накнаде која је
исплаћивана ангажованим радницима - 15.000 динара, уз
трошкове превоза.
„Имајући у виду чињеницу да јавни радови представљају могућност за радно-социјалну интеграцију лица која
се теже запошљавају и да је велико интересовање незапослених за укључивање у ову меру, планирано је да се у 2016.
години на јавним радовима ангажује 6.900 лица са евиденције НСЗ, од тога 1.900 особа са инвалидитетом. Свесни смо
да су накнаде које су исплаћиване кроз пројекте мале. Настојаћемо да износи накнада у следећој години буду већи и
да се продужи период реализације пројеката. Ово је и позив

локалним самоуправама да за реализацију пројеката јавних
радова у наредној години определе довољно средстава, која
ће им дати простора да накнаде за ангажовање незапослених лица на јавним радовима буду веће“, истакао је Зоран
Мартиновић, директор НСЗ.
У 2015. години објављена су два јавна позива Националне службе за запошљавање за реализацију пројеката
јавних радова на нивоу Филијале Чачак, по основу којих је
ангажовано 207 лица, међу којима и 40 особа са инвалидитетом. Укупна вредност пројеката је око 17 милиона динара.
Када је реч о пројектима јавних радова који су реализовани
кроз локалне акционе планове запошљавања, по конкурсу
града Чачка одобрено је 5 пројеката за 60 лица, по конкурсу
општине Горњи Милановац 6 пројеката за 25 лица, док је по
конкурсу општине Ивањица одобрен 1 јавни рад за 49 лица
и планиран је обухват око 50 лица кроз још један конкурс.
Вредност ових радова је око 21 милион динара, при чему су
локалне самоуправе издвојиле 15 милиона, док је учешће
НСЗ око 6 милиона динара.
Састанку одржаном у просторијама Филијале Чачак
присуствовали су и Саша Обрадовић, директор Филијале
Чачак НСЗ, Дарио Мачкић, председник Управног одбора
НСЗ, представници општина, директори и представници јавних предузећа Моравичког округа.
Ана Дојчиловић

У Смедереву уручени уговори за ново запошљавање 40 лица са евиденције НСЗ

ДО НОВЕМБРА СТАЛНИ ПОСАО ЗА 2.416 ЉУДИ

Ч

еститајући потписницима, градоначелница Смедерева др
Јасна Аврамовић рекла је да
су ове године, у сарадњи са Нaционалном службом за запошљавање,
уложена значајна средства за програме запошљавања.
„Град ће следеће године уложити
већа средства за запошљавање и самозапошљавање, са жељом да се више помогну производне делатности. Желимо
да помогнемо свима вама да лакше
радите и упошљавате нове раднике“,
рекла је градоначелница и додала да
је закључно са новембром посао на неодређено време нашло 2.416 људи.
„На одређено време запослило се
6.747 људи. То су врло добри подаци за

Бесплатна публикација о запошљавању

град Смедерево и тај бољитак се осетио и на буџету, зато можемо следеће
године да одвојимо више средстава
за ове намене. Важно је да људи нађу
посао“, истакла је градоначелница и
захвалила се на доброј сарадњи директорки смедеревске филијале НСЗ
Олги Свилар, као и Бранчету Стојановићу, председнику Скупштине града Смедерева, на свим одлукама које
је Скупштина донела и омогућила програме запошљавања.
Појединачна вредност субвенције
за отварање новог радног места износи
150.000 динара. За 2015. годину Град
Смедерево је за програме запошљавања издвојио 15 милиона динара.
Јасмина Миленковић
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МИ И ЕВРОПА Која занимања недостају европском тржишту рада?

ПРОГРАМЕРИ АЛИ И ЗАНАТЛИЈЕ
На сајту ЕУРЕС-а сви који траже посао у ЕУ могу да виде која занимања се траже, у којој
држави, колика је плата и какви су услови рада

С

татистика говори да више од
50 процената младих у Србији
нема посао, а самим тим ни финансијску сигурност, и то је оно
што их највише мучи. Упозоравајући је
податак да се на радно место у просеку
чека чак четири године. Старији од 35
година имају још више потешкоћа да
дођу до посла, иако су стручнији, јер
послодавци углавном предност дају
млађима, код којих је опет проблем
што немају искуство. И тако настаје зачарани круг, због кога све више људи
напушта Србију и одлучује да посао и
бољу будућност потражи у иностранству.
Вест да Шведска планира да следеће године отвори своја врата имигрантима који траже посао изазвала је
велику пажњу српске јавности. Ипак,
ако сте од оних који планирају да се
„отисну преко гране“, можете да размислите о још неким локацијама.
Статистике показују да се тражење посла у иностранству најчешће
обавља преко разних агенција и посредника. Нажалост, такво запошљавање неретко заврши радом „на црно“,
а било је случајева и озбиљнијих злоупотреба. За разлику од таквог, постоји
и легално запошљавање у иностранству. Није тајна да ће већи стручњаци
лакше наћи посао, па и прескочити
баријере које још постоје на тржиштима рада неких држава. Ипак, и нека
средњошколска занимања, пре свега
занатлије, имају добру прођу, јер их у
високоразвијеним друштвима ЕУ једноставно нема довољно.
Слична је ситуација и са стручњацима из природних наука, који скоро
увек имају предност над друштвењацима. Услов за добијање дозволе за
усељење донедавно је био годишња

Док чекате посао
Занимљиво је да на посао чекамо у
просеку четири године, а за мање од
једне године можете стећи практичне ИТ вештине за неки од тражених
послова будућности, који нуде могућност брзог запослења и добре зараде. Сви који немају стрпљења да неколико година чекају на посао могу
да се окрену учењу ИТ вештина, које
су увек тражене и доносе гарантован
посао. Осим што ће на тај начин себи
обезбедити сигуран посао и добру
зараду, уштедеће и неколико узалуд
потрошених година.
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Најпопуларније
европске
дестинације за
тражење посла

Најтеже са четвртим степеном

Просечна плата 140.000 динара

Најтеже до посла у Србији долазе
особе млађе од 30 година које имају
средњу стручну спрему, али ситуација није много боља ни за високообразоване. Оних који су завршили
средњу школу и чекају на посао има
највише, а најгоре међу њима су прошли руковаоци хемијских уређаја и
машина и ветеринарски лаборанти,
који до радног места долазе тек после седам година.

Наспрам свих забрињавајућих података, звучи невероватно, али у Србији постоји професија у којој је потпуно другачија слика и у којој добро
плаћен посао чека на људе спремне
за рад. У протеклих неколико година број огласа за посао у ИТ области је у константном порасту, док
је пријављених све мање, па особе
које се баве овом професијом имају
највеће шансе за запослење.
У првој половини 2015. године, просечна плата програмера у нашој
земљи износила је око 140.000 динара, показују подаци НСЗ. Многи
ИТ стручњаци се одлучују да раде
онлајн за клијенте ван земље и тако
зарађују као у иностранству, а да
при томе нису напустили Србију. По
статистици „Инфостуда“, највише се
исплати знање програмског језика
ЈАВА, који је најзаступљенији, док
су међу првих пет радних места која
нуде могућност најлакшег запошљавања, све позиције из ИТ области.

бруто зарада радника од 66.000 евра.
Сада је снижена на 44.000 евра, а за
посебно дефицитарне кадрове, као што
су машински инжењери и техничари,
праг годишње зараде иде и на 35.000
евра.
Како би олакшали радницима који
планирају да оду, поједине земље
имају прегледне странице одсека за
миграцију, где су побројана дефицитарна занимања и документација која
је потребна за пријаву.
У помоћ радницима који траже
посао у иностранству укључиле су се
и институције Европске уније. Тако
на сајту ЕУРЕС-а (The European Job
Mobility Portal) сви који траже посао
у ЕУ могу да виде која занимања се
траже у којој држави, колика је плата
и какви су услови рада… Све то би већ
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требало да вам пружи довољан увид у
могућности запослења. Ако планирате
да посао тражите у земљама Европске
уније, листу занимања по земљама можете погледати на сајту ЕУРЕС-а.

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

НАШ ПУТ ФКЛ а.д. из Темерина добитник овогодишњег признања НСЗ за највећи
допринос у запошљавању

ПОСЛЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 100 РАДНИКА ВИШЕ
Компанија је уз директно посредовање и без финансијске подршке запослила 39 лица
са евиденције НСЗ. Темеринска фабрика једно од најуспешнијих предузећа у металском
комплексу у Србији

Т

емеринска Фабрика котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ једно је од најуспешнијих предузећа у металском
комплексу у Србији. Производи и продаје котрљајуће
лежаје и карданска вратила широког асортимана, за
потребе индустрије пољопривредних машина, грађевинске
механизације, привредних возила, рударске опреме, процесне индустрије, транспортних средстава и других. Недавно је
ова компанија добила признање Националне службе за запошљавање за највећи допринос у запошљавању у текућој
години, и то у категорији средњих предузећа. Компанија је
уз директно посредовање и без финансијске подршке запослила 39 лица са евиденције НСЗ.
„Предузеће је приватизовано 2009. године и један смо од
ретких примера успешне приватизације на овим просторима. Преузела нас је корпорација из Русије, која у свом саставу
има пет предузећа. Корпорација је до тада била наш дугогодишњи купац и важно је да имамо комплементарне производе. Они праве пољопривредну механизацију, а ми правимо
компоненте за њу“, каже Тања Бокун, директорка Сектора

за управљање људским ресурсима темеринског ФКЛ-а. Она
додаје да је ово предузеће и једно од ретких које је за преко
сто повећало број запослених након приватизације.
„Ја стварно не знам за други такав случај. Пре приватизације смо имали око 500 радника, а сада их је преко 600.
Запослени су махом људи са територије општине Темерин
и подручја Новог Сада, нешто мање из општине Жабаљ. У
највећем броју су то квалификовани или радници са средњом
стручном спремом. За све запослене који почињу код нас да
раде организујемо обуку. Искусни радници су углавном радили на старој опреми и машинама, те морају да се оспособе
за рад на ЦНЦ машинама. Када су у питању млади људи,
чини ми се да у образовном систему недостаје мало праксе.
Зато се ми трудимо да првих недеља и месеци иде мало интензивнија обука и да они озбиљније уђу у посао“, каже Тања
и најављује да компанија не планира запошљавање већег
броја људи, али да ће се можда отворити простор за ангажовање двадесетак радника.
„Нама је сада циљ да кадрове које имамо добро оспособимо, припремимо, научимо и да почнемо више да уводимо
високопродуктивну опрему, односно да мануелни рад постане све мање значајан“, додаје Тања и наглашава да је просек
плата у овом предузећу око 35.000. То је испод републичког,
али како наглашава, изнад темеринског просека плата и треба водити рачуна да су у питању махом производни радници, у веома великом броју.
Бесплатна публикација о запошљавању

„Пре приватизације смо имали око 500 радника,
а сада их је преко 600. Запослени су махом људи
са територије општине Темерин и подручја
Новог Сада, мање из општине Жабаљ“, каже
Тања Бокун, директорка Сектора за управљање
људским ресурсима темеринског ФКЛ-а

ФКЛ свој асортиман производа, пре свега лежајеве за
пољопривредну механизацију и аутомобилску индустрију,
извози углавном на руско тржиште, али настоји да одржи
или освоји и тржишта Европске уније и Средњег истока.
„И даље смо заинтересовани за тржиште Западне Европе, тамо и јесу наши највећи купци, а мислим да имамо
још много потенцијала. На тржишту Северне Америке је
ФКЛ био присутан пре рата деведесетих. Радили смо лежајеве за комбајне, нарочито за Канаду. Та смо тржишта изгубили почетком деведесетих и сада желимо да их вратимо“,
каже представница ове компаније која преко друге фабрике
лежајева ради поткомпоненте и за „Џона Дира“. Своје нове
партнере траже и на сајмовима агротехнике, на којима редовно учествују.
ФКЛ се добро позиционира на тржишту, с обзиром да у
нашем региону после гашења београдског ИКЛ-а и сарајевског УТЛ-а више не постоји велика производња у овој области
и да се све одвија парцијално, у радионичарским условима.
„Радила сам у компанији и пре приватизације. Иако по
привреду Србије лоше, по мени су најбоље године за нашу
компанију биле од 2009. до 2011. Тада смо почели да радимо
за аутомобилску индустрију, па су почела да се отварају и
нова тржишта“, закључује Тања Бокун.
Александра Бачевић
30.12.2015. | Број 654-655 |
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ГОРЕ - ДОЛЕ Последња шанса за
утајиваче пореза да пријаве своје приходе

УТАЈИВАЧИ НАПУНИЛИ

БОЖИЋНУ ЧАРАПУ

Процењује се да због утаје пореза Италија
годишње губи преко 90 милијарди евра. Они
који нису искористили амнестију ризикују
казне до осам година затвора
Програм пореске амнестије, који је званични Рим покренуо пре годину дана, донео је Италији скоро 60 милијарди евра
непријављених средстава, према подацима италијанског министарства економије. Програм добровољне пријаве, који је завршен у новембру, уведен је као последња шанса за утајиваче пореза да пријаве своје приходе и активе сакривене у иностранству, пише „Раша тудеј“ и додаје да су од увођења ове шеме пореске власти добиле око 130.000 добровољних пријава.
По основу непријављених актива приходовано је четири милијарде евра на име пореза и казни, а око 70 одсто скривених
средстава похрањено је у Швајцарској, Монаку, на Бахамима, у Сингапуру и Луксембургу, наводи се у саопштењу италијанског министарства финансија.
Више од једне четвртине пријављене суме ће бити враћено у земљу, наводи се у саопштењу и додаје да је амнестијом
пореским врдаламама дозвољено да задрже новац у иностранству све док је пријављен у Италији. Италијанске власти су,
такође, упозориле да они који нису искористили амнестију ризикују казне до осам година затвора ако буду ухваћени. Поред
тога, влада је потписала низ уговора са оф-шор центрима о размени пореских информација. Италијанско министарство економије је похвалило успешност шеме добровољне сарадње, наводећи да је ера банкарских тајни прошла.
„Шема добровољне пријаве мења однос између пореских обвезника и државе. Многи су били скептични када смо овај
програм покренули, али су резултати и учешће доказали да су погрешили“, изјавио је заменик италијанског министра финансија Луиђи Касеро.
Објављена сума би могла да буде од помоћи италијанској влади, која процењује да због утаје пореза годишње изгуби
преко 90 милијарди евра, оцењује „Раша тудеј“.

ПОРТУГАЛИЈА После три године минимална плата одмрзнута

МИНИМАЛАЦ ПОВЕЋАН НА 530 ЕВРА

Влада Португалије планира да подигне минималну месечну зараду на 530 са 505 евра, одбацујући примедбе послодаваца који наводе да су компанијама потребни подстицаји да би поднеле додатне трошкове. Министар рада Жозе Вијеира
да Силва изјавио је да ће минимална плата бити увећана 1. јануара на основу декрета, иако групе послодаваца и синдикати
нису успели да постигну споразум током преговора, преноси „Ројтерс“.
Влада је навела да је отворена за нове преговоре са компанијама о начинима да им се помогне да апсорбују раст плата,
али за сада неће бити смањења доприноса за социјално осигурање које су захтевали послодавци.
Минимална плата је у периоду 2011/2014. била замрзнута на 485 евра, а крајем прошле године је порасла на 505 евра.
Циљ нове португласке владе је да минималац до 2019. постепено подигне на 600 евра.

НЕМАЧКА

СНАЖНО ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА

Немачка би за ову годину требало да евидентира снажан
реални раст плата. Плате су реално (прилагођене инфлацији)
порасле за 2,4 одсто у периоду јул-септембар, у поређењу са
истим периодом лани, наводи се у саопштењу Дестатиса и
додаје да су у другом тромесечју плате порасле за 2,7 одсто,
а у првом за 2,5 одсто, преноси агенција „Франс прес“.
„Елементи редовних плата и специјални бонуси су
допринели повећању. Узимајући у обзир развој ситуације
у прва три квартала, значајно повећање реалних зарада се
очекује за целу 2015. годину“, саопштили су статистичари
Дестатиса. Почетком 2015. године, Немачка је увела јединствену минималну зараду од 8,50 евра по сату.
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Американци ове године купују јефтиније поклоне

БОЖИЋ БАТА РЕЖЕ ТРОШКОВЕ

Све већи број људи који су спремни да купе поклон
јефтинији од 10 долара
Купци у САД су већ готово целу деценију опрезни и
практични током куповине поклона за божићне и новогодишње празнике, али ове године та пракса отишла је корак
даље, пише агенција АП. Американци су сада спремни да
купују и поклоне које су некад сматрали сувише јефтиним,
па више не обраћају пажњу само на велика снижења скупих
и брендираних производа, већ се окрећу роби која раније није
сматрана прихватљивом за поклон.
Број људи који су ове празничне сезоне спремни да купе
поклон јефтинији од 10 долара порастао је на 4,0 одсто са
прошлогодишњих 1,0 одсто, показала је анкета Америчке
истраживачке групе, која се бави проценом понашања потрошача. Истовремено, број грађана спремних да на поклон
потроше од 26 до 35 долара смањен је на 18 са 22 одсто.
Према процени Националне асоцијације малопродаваца, укупна потрошња на поклоне ће у новембру и децембру
бити 3,7 одсто виша на годишњем нивоу и износиће 630,5
милијарди долара, у односу на раст од 4,1 одсто из истог периода лане.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

САЗНАЈТЕ ВИШЕ На маргинама њујоршког Фестивала иновација у бизнису

АКО НИЈЕ ОНЛАЈН ОНДА НИЈЕ БИЗНИС

До 2020. године 40 одсто радне снаге ће бити запослено „парт тајм“. У избору
кадрова све важнији фактор постаје карактер, а све мањи формално образовање

У

оквиру обележавања 20 година
од почетка излажења, часопис
„Фаст компани“ је од 9. до 13. новембра у Њујорку организовао
први Фестивал иновација у бизнису,
логичан пројекат за часопис који излази под слоганом „Бизнис + иновације“
и који је дете и хроничар интернет револуције. Ево неких слика из те будућности која је већ стигла.
Будућност друштвених медија.
Нема је, јер ако је сваки појединац медиј,
онда је медиј по дефиницији друштвени или није медиј. Гери Вајнерчук (Gary
Vaynerchuk), оснивач и власник „Вајнер
медија“ (Vayner Media), иде и корак
даље и каже да је „друштвени медиј“
само термин којим данас означавамо
тренутну фазу у развоју интернета и да
га за пар година нећемо ни употребљавати. Има и оних који употребљавају
термин „sobile“ (social + mobile), али је то
ипак помало непотребна кованица, јер
сложићете се да већ данас, реално, ако
није „мобилан“ није медиј.
Будућност онлајн бизниса. Онлајн бизнис је прошлост. Као и код феномена друштвених медија - ако није
онлајн није бизнис. Циљ је да постоји
јединствени доживљај у контакту са
брендом без обзира где се интеракција
догађа, тако да трансакција приликом
куповине производа не буде само технички посао, већ и део емоције коју купац има према бренду.
Будућност рада. Више послова. Миленијумска генерација не жели
да буде закопана само у једном послу.
Нове генерације ће то желети још мање.
До 2020. године 40 одсто радне снаге
ће бити запослено „парт тајм“. Млади предузетници имају могућност да
са старт-ап фирмама крену тако што
унајме радно место, а не цео пословни
простор. Кооперација, транспарентност
и атмосфера комуне постају битан део
културе компанија новог доба. Мисије
и визије које се урамљују и каче на
зидове одлазе у прошлост. Због тога
у избору кадрова све важнији фактор
постаје карактер, а све мање формално образовање. Ејч-ар престаје да буде
сврставање људи у категорије, испуњавање тестова, формулара. Сада о свом
запосленом морате да знате све, јер се
једино тако може створити функционалан, а истовремено флексибилан модел
тимског рада. Улога лидера је да инспирише људе да остваре своје снове
и амбиције, а не да их мотивише. МоБесплатна публикација о запошљавању

тивација мора да постоји пре него што
човек дође да ради.
Будућност тржишта. Интеграција онлајн и офлајн бизниса дефинише
и будућност тржишта. Циљ тржишне
комуникације није више како информацију објавити што већем броју људи,
већ како однеговати тржиште тако што
ћете људе привући ауторитетом који
успоставите на одређену тему. Циљ
тзв. маркетинга више није продавати производ који имате, већ понудити
производ који људима треба. Да бисте
то сазнали, са потенцијалним купцима
морате да разговарате, а да би људи
ушли у разговор са вама, у томе што
радите морате бити аутентични. Аутентичност је претпоставка за стицање
поверења, а за стицање поверења је
потребно време. Зато је све ово лакше
рећи него остварити.
Будућност бренда. Лични, персонални бренд, као логична последица промене примарног циља тржишне
комуникације, што се види и по све
чешћим примерима да познате особе

не само да покрећу своје независне
бизнисе, већ им то постаје главна каријера. Гвинет Палтроу има „Гуп“
(Goop), Џесика Алба „Искрен“ (Honest).
Истовремено, предузетници и власници бизниса све више својим наступима
подсећају на холивудске звезде, а мање
на класичне пословне људе. Стив Џобс
је био претеча тог тренда, а једну од
бољих дефиниција дала је Опра Винфри: „Моје срце је мој бренд“.
Будућност адвертајзинга. Збогом и не нагињи се кроз прозор. Маркетинг је или у реалном времену или није
маркетинг, зато оглашавање постаје све
бесмисленије. Адвертајзинг је термин
који ће врло брзо бити само у речнику
старих речи и израза.
Био сам у глобалној централи једне
велике агенције. На поду, уз рецепцију,
били су разбацани кански лавови свих
нијанси, као да су на некој распродаји.
Слушао сам шта причају двојица главних баја на панелу који је тамо организован, звучало је добро, али стварно
не могу ничега да се сетим, а ни у белешкама немам ништа записано, вероватно сам изгубио баш тај нотес.
Наду уливају агенције које се
усуђују да се упусте у сопствену креативну деструкцију и да постану, како је
то рекао Дејвид Дрога, „сигурно место
за опасне идеје“. Као и они који верују
да просечна идеја много више кошта
од велике идеје. Таквима желим све
најбоље.
Будућност будућности. Зар није
много боље градити будућност него је
предвиђати?
Бранимир Бркљач
ИЗВОР: Медиа Маркетинг
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Позивни центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Косовска
Митровица

Вршац

Бор

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Сомбор

Зајечар

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сремска
Митровица

Ваљево

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

www.nsz.gov.rs

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

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

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Нови Сад

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

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

