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Они који су једном „ојадили“ неко предузеће више
неће моћи да крену у стари бизнис. Основ да би се нечији
подаци уписали у електронску базу података тзв. регистра лоших газда биће кривичне, прекршајне или управне
санкције изречене од привредних, прекршајних и других
судова, Пореске управе, надлежних инспекција. Од 1. јуна
2016. власник, чланови надзорног одбора и други законски
заступници, као и генерални директор, добиће привремену забрану за обављање пословања, али и оснивање нових
фирми и располагање новцем… Детаљније на страни Привреда.
Подстицаји запошљавању нових радника од ове године важиће и за мала и микро предузећа и предузетнике,
и то ако упосле додатно најмање двоје запослених. У том
случају моћи ће да поврате 75 одсто пореза и доприноса. На
толики „попуст“ досад су могли да рачунају само инвеститори који запосле најмање 100 људи. Ако послодавац новозапосленима исплаћује чистих 40.000 динара, на порезе и
доприносе даје укупно 24.114 динара. Држава ће му на име
кадровског појачања сада вратити 18.975 динара. Остали
елементи подстицаја на страни Актуелно.
Према рачуници Фондације Центра за заступање
грађанских интереса, просечан запослени у Босни и Херцеговини који има срећу да ради и има месечна примања
од 1.000 КМ (511,6 евра), годишње ради за државу 177 дана.
Веј Пенгјуан, некадашњи заменик директора у одељењу
за угаљ Националне енергетске администрације, није радио само за државу већ и за себе - превише. Овај кинески
званичник признао је да је узео мито. Истражитељи су морали да понесу четири апарата за бројање новца како би
успели да преброје сав новац пронађен у његовој кући. Пребројати 30 милиона долара, колико је Веј присвојио, трајало
би... о томе на страни Горе - доле.
Млади становници Сивца масовно су кренули трбухом
за крухом у Словачку. Незапослени из овог највећег села
у Војводини одлазе да раде на три месеца, после чега морају да се врате кући и исто толико паузирају до повратка у словачке фабрике. „Запослење у Словачкој нашли смо
на Фејсбуку, преко посредника из Бачког Петровца“, каже
Слободан Цвејин. Шта још - на страни Ми и Европа.
На питање и дилему младих остати или отићи из Србије, одговор су у Теми броја понудили исто млади и - успешни, запазивши да останак у Србији не значи остати у
Београду. Сања Кнежевић из Александровца одлучила је
да се, после завршетка студија, са 23 године из Београда
врати у родни крај. Тај труд јој се убрзо исплатио. Етно-село
Латковац отворила је 2007. године.
„Изађите из зоне комфора, тестирајте своје могућности, закорачите у неизвесно, будите упорни и усавршавајте се“, сугерише Младен Дулановић из Чачка. „Ја сам
срећом добио отказ. Успели смо да произведемо оно што 99
одсто компанија није, а ето, долазимо из Србије“, каже овај
млади Чачанин.
Данијела Дојчиновић преко сајтова за запошљавање тражи посао у Србији и у Шведској. Иако је конкурисала за више послова, никада није добила потврду од
послодавца да је примио биографију или мејл. „У Шведској
када конкуришем увек примим потврду да су примили мој
мејл и када ће да се јаве. Када се заврши конкурс обавесте
ме колико је кандидата конкурисало за исти посао и када
ће интервјуи бити одржани“, каже Дојчиновићева. Више
од 90 одсто кандидата за посао у Србији никада не добије
обавештење о исходу конкурса. О томе на страни Сазнајте
више.
Како лакше до посла - на страни Лакше до посла: фриленсери ће до 2020. чинити 40 одсто радне снаге у свету. У
Србији има 40.000 слободњака и наша земља се по броју
фриленсерских радних сати налази на трећем месту на
планети.

Милош Чолић

ПРИВРЕДА Послодавци који су једном „ојадили“ неко предузеће неће моћи у нови бизнис

РЕГИСТАР ЛОШИХ ГАЗДА

Г

У централном регистру биће систематизовани подаци о власницима, директорима и
члановима надзорних одбора или других органа, чије је пословање санкционисано
изрицањем кривичних, прекршајних или управних санкција

одинама се обећава да ће се на једном месту наћи сви послодавци који не испуњавају своје обавезе, било према држави, било према радницима. Даље од
обећања није се отишло. Међутим, Влада Србије усвојила је Предлог закона о
централној евиденцији привремених ограничења права послодаваца, по којем
ће се на једном месту наћи све „лоше газде“, па ће се у сваком тренутку знати који
шта не испуњава и који се не придржава закона.
Пред посланицима Скупштине Србије поменути предлог нашао се по хитном
поступку. По њему ће бити успостављен централни регистар, у којем ће на једном
месту бити систематизовани прикупљени подаци о оним привредним субјектима,
односно њиховим власницима, директорима и члановима надзорних одбора или
других органа, чије је пословање санкционисано изрицањем кривичних, прекршајних или управних санкција.
Тако ће, од 1. јуна 2016. године, власнику, члановима надзорног одбора и другим законским заступницима, као и генералном директору, моћи да буде изречена привремена забрана обављања пословања или оснивања нових фирми и располагања новцем. Основ за упис у електронску базу података биће кривичне, прекршајне или управне санкције изречене од
привредних, прекршајних и других судова, Пореске управе, надлежних инспекција.
Евиденција би требало да спречи лоше послодавце да униште предузеће, оштећују приватне и државне повериоце и да
након тога оснују ново предузеће и несметано наставе да послују. Другим речима, они који су једном „ојадили“ неко предузеће и оставили га у огромним дуговима, више неће моћи да крену из почетка кроз нови бизнис, већ ће их оно што је записано
у централном регистру стално пратити и спречавати да опет учине исто. Централни регистар о „лошим газдама“ водиће
Агенција за привредне регистре.
Све казнене мере изречене послодавцима биће у централној евиденцији. Тако ће се први пут на једном месту видети
и информације о нивоу пословне и професионалне поузданости, али и одговорности привредних субјеката према држави и
запосленима.

Кока-Кола Хеленик Србија отворила конкурс

КАРИЈЕРА У КОКА-КОЛИ

Кока-Кола Хеленик Србија (Coca-Cola Hellenic) отворила је конкурс за двогодишњи „Career from the bottle“ програм, у оквиру кога запошљава младе и амбициозне људе и нуди им јединствену прилику да постану успешни менаџери. Програм је
намењен студентима (са максимално пет преосталих испита), дипломцима који трагају за послом, али и онима који имају до
две године радног искуства.
Заинтересовани кандидати се могу пријавити за рад у четири сектора: комерцијални (маркетинг и продаја), финансијски, ланац снабдевања (производња и логистика) и људски ресурси. Пријава се обавља на интернет страници www.
careerfromthebottle.com, а процес селекције се одвија у неколико фаза: пријава, онлајн тестирање, телефонски интервју, процена вештина и компетенција и интервју. Кандидати се могу пријавити до 25. јануара 2016. године, а они који буду изабрани
почеће своју каријеру у компанији почетком марта 2016. године.

У првих 11 месеци ове године

У РАДУ НА ЦРНО
ЗАТЕЧЕНО
15.000 ОСОБА
Број радника који су из сиве зоне прешли у легалне токове показаће колико су мере против сиве економије дале
резултате. Директор инспекције при Министарству за рад
запошљавање, борачка и социјална питања Бојан Јоцић рекао је да је у првих 11 месеци ове године обављено 55.000
инспекцијских надзора, што је за 14 одсто више него прошле
године. Он је навео да је 15.000 особа затечено у раду „на
црно“ и да је велики број преведен у легалне токове, односно
чак 11.000. „У наредном периоду пажња ће бити посвећена
и ефикаснијем раду инспекција на терену“, рекао је Јоцић
на представљању Националног програма за сузбијање сиве
економије у Палати „Србија“.

БЕОГРАДСКИ РЕГИОН УЧЕСТВУЈЕ
СА 40 ОДСТО У БДП-у СРБИЈЕ

Бруто друштвени производ (БДП) Београдског региона у
2014. години износио је 1.514 милијарди динара, што је 38,7
одсто лањског БДП-а Србије, који је вредео 3.908 милијарди
динара, саопштио је Републички завод за статистику (РЗС).
Према прелиминарним резултатима обрачуна регионалног
БДП, Регион Војводине је у 2014. години имао бруто друштвени производ 1.070 милијарди динара и удео од 27,4 одсто у
БДП-у Републике.
Регион Шумадије и Западне Србије с економијом вредном 770 милијарди динара и Регион Јужне и Источне Србије
са 551 милијардом динара, имали су уделе у БДП-у Србије од
19,7 одсто, односно 14,1 проценат, респективно.
Када је реч о регионалном бруто друштвеном производу
по становнику, у Београдском региону он је лани износио 904
хиљаде динара и био је 64,9 одсто већи од нивоа Републике, у
Региону Војводине је био 563 хиљаде динара (2,7 одсто изнад
нивоа РС), у Региону Шумадије и Западне Србије 387 хиљада
динара (70,7 одсто просека у земљи) и Регион Јужне и Источне Србије 352 хиљаде динара (64,2 одсто), према саопштењу
РЗС.

АКТУЕЛНО Сајам запошљавања у Ваљеву

НОВИХ 200 РАДНИХ МЕСТА

Највише радних места понудиле су фирме Цане, Raotex, П.Д. „Врујци“, Дуња Д, Валис,
Ерозијa, Казабела, MPK Trade, Кеј, Репол...

У

ваљевском хотелу „Гранд“, 25.
децембра одржан је Сајам запошљавања, на коме су 34 компаније понудиле око 200 радних
места, на која је конкурисало око 450
незапослених Ваљеваца.
У највећем броју тражени су шивачи, радници у производњи, продавци, радници у угоститељству
и туризму, радници на спортској
инфраструктури, саветници у осигурању, механичари расхладних
уређаја, медицински радници,
итд. Већа понуда послова била је
за машинце различитих профила,
од механичара до инжењера, као
и за инжењере грађевине и архитектуре.
Највише радних места понудиле су фирме Цане, Raotex, П.Д.

„Врујци“, Дуња Д, Валис, Ерозијa, Казабела, MPK Trade, Кеј, Репол...
На штанду НВО „Енека“ из Ниша
владало је велико интересовање за програм „Покрени се за посао“, намењен
онима који желе да покрену или унапреде сопствени бизнис. „Енека“ овај

програм успешно реализује већ неколико година, у сарадњи са компанијом
„Филип Морис“.
Зорица Михаиловић, из приватне агенције за запошљавање „Вестон“,
истакла је значај сајмова и за незапослене и за послодавце, као и да је
изузетно задовољна одзивом и
квалификацијама кандидата.
Колико су успешни као мера
активне политике запошљавања,
потврђује и чињеница да су на
пролећном сајму 34 послодавца
пријавила потребу за запошљавањем 209 радника, а од 784 посетиоца код послодаваца који су
учествовали на сајму запослило
се 136, у периоду од 6 месеци.
Р. Севић

Општина Мали Зворник даје субвенције
послодавцима

ЗА СВАКОГ РАДНИКА
200.000 ДИНАРА
Посао по основу субвенције за отварање нових радних
места добиће 45 незапослених

Општина Мали Зворник расписала је јавни позив за доделу субвенција
послодавцима за отварање нових радних
места. Посао по овом основу добиће 45
незапослених који се воде на евиденцији
Националне службе за запошљавање.
Субвенција се одобрава у једнократном
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износу од 200.000 динара по запосленом,
послодавцима који запосле два и више
лица, преноси „Мали Зворник Инфо“.
Послодавац који оствари право на
субвенцију за запошљавање у обавези је
да са незапосленим лицем закључи уговор о раду на неодређено време са пуним
радним временом. Радни однос се заснива на најмање 24 месеца, а послодавац је
дужан и да редовно измирује обавезе по
основу доприноса за обавезно социјално осигурање. Послодавац је дужан да
закључи уговор о раду са незапосленим
лицем најкасније до 31. марта наредне
године и да Општини достави доказ о закљученом уговору и пријаву на обавезно
социјално осигурање.
Право на доделу ове субвенције могу
остварити послодавци који имају седиште или огранак на подручју општине
Мали Зворник и који запошљавају лице
које има пребивалиште у овој општини,
а налази се на евиденцији Националне
службе.

РЕКЛИ СУ
Александар Вулин, министар
за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања

ПРВИ ПУТ
„Влада Републике Србије је 17.
јула 2003. године донела одлуку о
исплати посебне новчане накнаде за случај незапослености за око
8.500 наших грађана који живе на
простору Косова и Метохије. Од
2003. до данас акумулиран је дуг
према овим људима од шест исплата.
Захваљујући политици рада
Владе Републике Србије, али пре
свега по наређењу председника
владе Александра Вучића, ових
шест рата ће бити исплаћено свим
корисницима накнаде са простора
Косова и Метохије. То значи да ће
први пут од 2003. године, у јануару
2016. године они бити у потпуности
изједначени са осталим корисницима новчане накнаде“, истакaо
је Александар Вулин, министар за
рад, запошљавање, борачка и соВ.К.
цијална питања.
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АКТУЕЛНО Захваљујући удруженим средствима општине Алексинац и НСЗ,
43 предузетника покренуће посао

УГОВОРИ НОВИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

Путем субвенције Националне службе за запошљавање и уз помоћ средстава локалних
самоуправа, током ове године у Србији 3.712 људи започело сопствени посао

У

сали Скупштине општине Алексинац уручени су уговори корисницима програма самозапошљавања. Захваљујући удруженим средствима општине Алексинац
и Националне службе за запошљавање, 43 предузетника покренуће сопствени посао. За ове намене општина је
издвојила 3 милиона динара, а НСЗ 3,88 милиона динара
из средстава намењених активним мерама политике запошљавања. Уговоре будућим прдузетницима свечано су уручили Александар Вулин, министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Зоран Мартиновић, директор
Националне службе за запошљавање и Ненад Станковић,
председник општине Алексинац.
„Деведесетих година су сви желели да постану предузетници и да се баве приватним бизнисом, а онда је дошло
време када су многи почели да зазиру од тога и траже посао
у државном сектору. Не знам шта се десило у међувремену,
али вама захваљујем што сте решили да баш својим радом,
залагањем, трудом и ризиком преузмете своју судбину у
своје руке“, истакао је овом приликом Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
„Сви показатељи дају јасну слику да је неоспорно дошло
да смањења незапослености уз пораст запошљавања. Надамо се да ће се ови позитивни трендови наставити и у будућем
периоду. Карактеристично за све мере активне политике запошљавања јесте да су средства највећим делом пласирана
у приватни сектор. На неки начин и ви постајете од данас
део тог сектора. Наша помоћ можда није велика, али је ипак
значајна. Путем овог вида субвенције Националне службе за
запошљавање, наравно и уз помоћ средстава локалних самоуправа, током ове године 3.712 људи је започело сопствени

посао“, нагласио је у свом обраћању будућим предузетницима Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање.
Међу новопокренутим пословима налазе се рачуноводствене агенције, ковачке и браварске радње, фризерски салони, фирме за израду веб-презентација, итд.
„Када је реч о Алексинцу, највећи број незапослених био
је у децембру 2012., када је на евиденцији Националне службе за запошљавање било око 8.500 људи. Данас је ситуација
много боља. Према последњим подацима, на евиденцији је
7.210 лица. И ви који сте данас овде доприносите да се тај број
додатно смањи, тако што покрећете сопствени посао и упошљавате саме себе, за почетак, а касније, надам се, и додатне раднике“, рекао је Ненад Станковић, председник општине
Алексинац.
Владан Крстић

У крушевачкој Хали спортова

САЈАМ ВИСОКОШКОЛСТВА

Ђацима се представило двадесетак високих струковних школа и факултета из целе Србије
У крушевачкој Хали спортова крајем прошле године
одржан је Сајам високих школа
и факултета и професионалне
оријентације. Ђацима се представило двадесетак високих
струковних школа и факултета
из целе Србије, чији су представници одговарали на питања:
колико трају студије, колике су
школарине и колико ће студената уписати наредне године. Поред факултета и високих школа
из Београда, Крагујевца, Чачка
и Врњачке Бање, свој студијски
програм представио је и Гарнизон Војске Србије.
Сајам је свечано отворила
Јелена Милановић, помоћница градоначелника за друштвене делатности, која је истакла
да је долазак представника
факултета и високих школа знаБесплатна публикација о запошљавању

чајан, јер ће помоћи будућим
студентима у избору професије
којом ће се бавити.
Сајам је организовала Школска управа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, Регионалном привредном
комором, Саветом партнера за
каријерно вођење и саветовање
и Спортским центром Крушевац, а под покровитељством
Града Крушевца.
На штанду Филијале Крушевац НСЗ сви заинтересовани
су имали прилику да добију
информације о дефицитарним
и суфицитарним занимањима,
као и о актуелним програмима
и услугама које нуди НСЗ, а које
им могу помоћи у правилном
одабиру занимања и успешном
проналажењу посла.
Ана Бацић

13.01.2016. | Број 656 |
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ТЕМА БРОЈА На питање и дилему младих да ли остати или отићи из Србије, одговор понудили
млади и - успешни

УСПЕХ НА ИВИЦИ ЧУДА

Сања Кнежевић из Александровца одлучила је да се после завршетка студија врати у родни
крај. „Срећом те добих отказ, сада смо успели да произведемо оно што 99 одсто компанија
није, а долазимо из Србије“, каже Младен Дулановић из Чачка. „Чувајте родитеље,
волите их и поштујте и када мислите да нису у праву“, поручује европски шампион у
аутомобилизму Душан Борковић

З

ашто остати у Србији? Због образовања, посла, успеха, љубави,
породице… Одговоре на ова питања дали су учесници округлог
стола „Лепо је остати у Србији“, који је
у оквиру Дана маркетинга организовао
Универзитет Сингидунум. У причама
које следе, једна је реченица иста: „На
памет ми није пало да одустанем!”
Дипломирани археолог Сања Кнежевић из Александровца одлучила је
са 23 године да се после завршетка студија из Београда врати у родни крај и од
своје прадедовине у засеоку Латковци
створи комплекс сеоског туризма.
„Било је тешко и претешко, али веровала сам у идеју и нисам ни помишљала да одустанем. Пре него што сам
почела, мислила сам да ће ме породица одговарати, а да пут до инвеститора
неће бити тежак. Као што често у животу бива, догодило се супротно. Породица је одмах прихватила моју идеју, али
нико није хтео да инвестира у коров и
жбуње у неком засеоку у српској провинцији“, рекла је Сања Кнежевић на
трибини „Лепо је остати у Србији“.
Садашња власница етно-села Латковац није одустала када је схватила да
неће добити паре са стране и да нема
заинтересованих који би вишак новца
уложили у остваривање њених идеја.

„И ја и чланови моје породице морали смо да подигнемо кредите. Обнављали смо пет кућа старих 200 година, али тако да не изгубе аутентичност.
Радови су трајали девет месеци, а паралелно са грађевинским радовима во-
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дила сам и јаку маркетиншку кампању
преко интернета“, сећа се Сања Кнежевић. Труд јој се убрзо исплатио.
„Етно-село Латковац отворили смо
8. јула 2007. године, а сутрадан нам је
стигла група туриста из Скандинавије“,
каже поносна власница. Латковац је, истиче, толико сладак да га је прекрстила
у Слатковац и тај назив је и остао.
„Сада организујемо сликарске колоније, фестивале изворне и уметничке
музике, уметничке радионице... У Слатковцима ми је радно место, задовољна
сам оним што радим“, каже Сања Кнежевић. Она наводи да је остала у Србији
јер ни на једном месту на свету не би
могла да развије такав бизнис.
Од спавања поред пута до скупих
хотела и пехара
Европски шампион у аутомобилизму Душан Борковић каже да му је
са пет година било јасно чиме ће се у
животу бавити, уз подсећање да је његов отац био двоструки шампион бивше
Југославије у мотоциклизму.
„Имам 30 година, а аутомобилизмом се бавим 21 годину. Научио сам да
возим ауто са шест, седам година, а са
осам година сам се заљубио у картинг“,
прича Борковић. Он је са девет година
почео да вози картинг и убрзо је поломио обе руке и завршио у гипсу до рамена.
„Деца тог узраста у таквим ситуацијама обично одустају. Ја, међутим,
нисам, него сам се још више посветио
спорту и био сам шест пута шампион
земље и освојио три златне кациге“,
сећа се Борковић.
Недавно му је умро отац, који је у
њега уложио све.
„Чувајте родитеље, волите их и поштујте и када мислите да нису у праву“,
поручио је Борковић студентима.
Каже да се један од кључних тренутака у каријери догодио 2010. године,
када је од човека који је веровао у њега
добио аутомобил „мицубиши лансер
еволушн 9“, вредан 120.000 евра.
„Следеће, 2011. године, одлучио
сам да учествујем у европском шампионату брдско-планинских трка. Имао
сам, међутим, нула динара“, сећа се
Борковић. И он истиче да није помишљао да одустане.
„У Панчеву, где живим, ишао сам
од најмање радње до великих корпо-
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„Позајмљивао сам паре на камату, једном сам помислио и да ће
ме неко убити ако не вратим... У
Шпанији две недеље нисмо спавали
у хотелу... У Италији смо чекали
да газда једне фарме оде, па да
се поред кокошињца окупамо
цревом“, сликовито се присећа
Борковић
рација и тражио им спонзорство. Скупио сам нешто пара и отишао на трку у
Аустрију. У тиму су били чланови моје
породице и другови. Спавали смо поред
пута у комбију, сви су нам се смејали,
али сам победио у Аустрији“, каже Борковић.
После те победе, средином године
добио је позив из НИС-а. Нафтна компанија хтела је да му буде спонзор, али
тек од септембра, а до септембра...
„Требало је издржати до септембра
и учествовати на тркама. Позајмљивао
сам паре на камату, једном сам помислио и да ће ме неко убити ако не вратим... Ишли смо по Европи, у Шпанији
две недеље нисмо спавали у хотелу,
нисмо имали ни где да се окупамо, као
лавови... Сада ми је све то смешно, али
тада... У Италији смо чекали да газда
једне фарме оде, па да се поред кокошињца окупамо цревом“, сликовито се
присећа Борковић. Понавља да му ни
тада није падало на памет да одустане.
Наставио је свој пут до врха, упркос невољама.
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„Постизао сам добре резултате,
следеће године постао сам шампион
Европе, спонзорства су се удесетостручила. Сада спавам у хотелима, возим
најбоље шампионате, имам одличан
однос са спонзорима“, каже Борковић.
Открива и да је као дечак сањао да вози
трку са шампионом из Француске Себастијаном Лоебом и да му се и тај
сан остварио.
„На једној трци видео сам у ретровизору аутомобил са исписаним његовим именом. Нисам знао шта да радим,
да ли да га пустим да ме претекне“,
каже шаљиво Борковић, који, наравно, није пропустио Лоеба, него је на тој
трци постигао бољи пласман од свог
идола из детињства.
Искорак у неизвесност и
упорност
Младен Дулановић из Чачка је
продуцент компјутерских игара у српској фирми „Нордеус“. Он је у Београду
завршио Електротехнички факултет и
брзо се запослио али и добио отказ као
технолошки вишак.
„Срећом те добих отказ, испоставило се сада. Пријавио сам се за посао
у ‚Нордеусу‘, иако компјутерске игре
нису биле моја струка, завршио сам
смер за телекомуникације, али сам
схватио да је завршетак факултета тек
почетак моје професионалне каријере и
да ћу морати да се усавршавам. На памет ми није падало да одустанем“, каже
Дулановић.
У „Нордеусу“ се запослио 2010. године, пет месеци после оснивања фирме, када их је било тек деветоро.
„Сада нас има више од 150 у канцеларијама широм света - у Београду,
Америци (Сан Франциску), Даблину и
Скопљу. Ми смо у врху светских компанија, у топ 10 партнера компанија
Фејсбук, Гугл и Епл. Успели смо да произведемо оно што 99 одсто компанија
није, а долазимо из Србије. Такав успех

„Изађите из зоне комфора,
тестирајте своје могућности,
закорачите у неизвесно, будите
упорни и истовремено се усавршавајте. Покажите иницијативу,
јер много тога зависи од вас, иако
вам можда не изгледа тако“, каже
Дулановић

Бесплатна публикација о запошљавању

је на ивици чуда“, објашњава Дулановић. Он је студентима дао неколико
препорука којима се и сам руководио
на путу до успеха.
„Изађите из зоне комфора, тестирајте своје могућности, закорачите у
неизвесно, будите упорни и истовремено се усавршавајте. Покажите иницијативу, јер много тога зависи од вас, иако
вам можда не изгледа тако“, каже Дулановић. Чачанин истиче и да останак
у Србији не значи и останак у Београду, што речито показује и пример Сање
Кнежевић.

срећа истекла“, каже Боснић. Сећа се да
је тада почео битку коју је назвао „није
тешко, само треба бити упоран“.
„Кризу смо пребродили тако што је
у нас уложио инвестициони фонд ЕУ са
седиштем у Софији. Софија је, нажалост,
много испред нас по старт-ап кредитима (за почињање бизниза), али смо и
у Србији добили помоћ од Привредне
коморе“, каже Боснић. Понавља да га је
упорност сачувала од неуспеха и саветује да никако не треба одустајати ако
сматрате да ваша идеја у пракси може
бити успешна.

Лакше је радити од 9 до 5, али…

Небеска удица за Ивана

Милан Боснић, директор за развој производа и међународну продају у
фирми „Строубери енерџи“ (Strawberry
Energy), каже да само треба бити упоран.
„Једноставније је радити у банци
од 9 до 5, али предузетнички пут је занимљивији, иако тежи“, каже Боснић.
Фирма „Строубери енерџи“ бави се зеленим технологијама и истраживањима
у области обновљиве енергије. Њихов
најуспешнији пројекат је конструисање
првог на свету соларног пуњача за мобилне телефоне. Са друговима је прву
фирму основао у четвртом разреду
средње школе, када је победио на конкурсу и добио норвешку донацију.

„Када сам био на почетку студија,
примљени смо у пословно-технички
бизнис инкубатор. Држава Србија нам
је много помогла, добили смо новац и
од иновационог фонда“, каже Боснић
и додаје да је Европски парламент
наградио
његову
фирму за пројекат
којим су победили и
француског аутомобилског џина „Реноа“
и друге велике компаније.
„Све је кренуло
добро, непрекидни
успон, навикли смо
се на успехе, а онда
смо доживели пад и
помислили да нам је

Глумац Иван Јевтовић каже да
је гимназију завршио 1990. године и
затим отишао на тада обавезно одслужење војног рока у Југословенској народној армији (ЈНА), где се заклео да ће
чувати интегритет СФРЈ, државе која се
1991. године распала. Јевтовић истиче
да је позоришна понуда у Београду веома богата и да се у главном граду Србије често играју значајније представе
него у неупоредиво богатијем Цириху.
„Почетком 1992. године отишао
сам у Барселону и убрзо се запослио
у театру. Уз рад сам се припремао за
пријемни на београдском Факултету
драмских уметности, где је мој отац
био професор“, каже Јевтовић. Глумачку каријеру започео је 1995. године.
„Четири године касније, 1999. године, када је почело бомбардовање, добио
сам позив да браним Србију противавионским топом. Другови су ме питали
‚где ћеш, човече, на топ, имаш каријеру‘.
Тада сам се сетио да ми је отац говорио
‚ген је судбина‘. После бомбардовања
добио сам позив за филм Љубише Самарџића ‚Небеска удица‘, у којем сам
остварио улогу по којој ме многи и данас препознају“, каже Јевтовић. Истиче
да је у Србији остао зато што је воли и
зато што је то његова земља. Указао је
и на чињеницу да су издвајања државе
за културу на историјском минимуму
и заузео се за већа улагања или, ако то
није могуће, за успостављање олакшица за културне делатности.
Александра Бачевић
13.01.2016. | Број 656 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Фриленсери ће до 2020. чинити 40 одсто радне снаге у свету

У СРБИЈИ 40.000 СЛОБОДЊАКА

Србија се по броју фриленсерских радних сати налази на трећем месту на планети.
Овдашњи слободњаци налазе се на листи најплаћенијих на свету

С

а просеком од 37,9 радних сати у
месецу, Србија се ове године налази на трећем месту, иза Кеније
(42,6) и Египта (38,5). Осим тога,
слободњаци из Србије се налазе на листи најплаћенијих на свету. Светски просек износи 20,97 долара по сату, док је
у Србији просечна зарада износила 20
долара по сату. Код нас се око 40.000
људи бави овим послом.
Оснивач „Смарт офиса“ (Smart
Office), првог coworking, односно заједничког пословног простора у Србији,
Мирослав Мијатов, објаснио је за „24
сата“ предност фриленсинга.
- Сама чињеница да велике компаније сваке године имају све мање буџете за одређене активности, тера их да
се окрену јефтинијим, али подједнако

Почело 2005. у Америци
- Концепт постоји од 2005. године
у Америци, а ја сам дошао на идеју да
отворим један овакав простор у Србији из своје личне потребе, зато што
сам у једном тренутку био фриленсер
и радио од куће или из кафића. Онда
сам чуо за тај концепт од пријатеља
који живе у иностранству, мало сам
истраживао и схватио да би то било
интересантно и у Србији - каже Мирослав Мијатов. До 2012. године
било је 1.200 простора у свету. Већ
почетком 2014. било их је око 2.500, а
данас их има 7.800 и тренутно регистрованих 500.000 фриленсера који
раде из колективних простора.

Сама чињеница да велике
компаније сваке године имају
све мање буџете за одређене
активности, тера их да се
окрену јефтинијим али подједнако квалитетним услугама
ван својих фирми
квалитетним услугама ван својих фирми. Тада се обраћају фриленсерима, а
потреба за њима ће бити све већа. Ту је
шанса за оне који сматрају да могу да
понуде квалитет, ефикасност и наравно
цену, у односе на друге - рекао је Мијатов и објаснио зашто се то дешавало
баш у 2015. години.
- Сам тренд пораста броја фриленсера и coworking простора у свету
није заобишао ни Србију. Тренутно у
свету има око 510.000 регистрованих
корисника који функционишу из 7.800
coworking простора широм света. Самим тим отворило се тржиште и за
наше стручњаке, који могу да понуде
квалитетнију и конкурентнију услугу у
односу на колеге фриленсере из Европе
и света. А број фриленсера који раде из
coworking простора је само у последњих
годину дана порастао за 72 одсто, према неким истраживањима - навео је
Мијатов.
Coworking простор служи да би се
фриленсери повезивали и боље напредовали у свом послу.
- Готово 86 одсто корисника је побољшало своју пословну мрежу контаката, што је допринело да зарађују више
него док су имали стална запослења у
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фирмама, а 93 одсто их је проширило
свој друштвени круг и побољшало социјални живот. Флексибилност, мобилност и уопштено рад у coworking заједници значајно подстичу интеракцију и
креативност фриленсера, а резултате
такве сарадње сматрају заједничким
успехом - изјавио је Мијатов.

Слободњаци су најактивнији у
сферама технологије и дизајна,
а све више је и оних који имају
неке везе са писаном формом у
области пи-ара, маркетиншких
комуникација, онлајн администрирања, ејч-ара, блогова,...
Слободњаци су најактивнији у сферама технологије и дизајна, а сада се
све више остварују и на осталим пољима.
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Када сте мали сваки динар
је важан
- Моја фирма је настала пре три
године у Сремској Митровици. С обзиром да су клијенти из иностранства
или из Београда, одлучили смо да
дођемо овде, да будемо у „Смарт офису“ са представништвом у Београду.
Предности су вишеструке. Прво, када
отворите фирму нормално је да тражите оно што је јефтиније и што вам
пружа подједнако добре услове као и
отварање неког свог посебног простора, локала или канцеларије. Када
сте мали, када започињете бизнис,
вама је битно да сваки минут буде
усмерен на посао. Трошити то време
на одржавање канцеларије, плаћање
рачуна, размишљање да ли је конекција интернета добра или није - нешто
је што не смете себи да приуштите. С
друге стране, рад у оваквим просторима је фантастична прилика за умрежавање. С обзиром да су клијенти
свуда по свету, у различитим временским зонама, размишља се о томе да
заједничке канцеларије раде целу
ноћ, баш као и хостели - објашњава
Марко Велбур.
- Због развоја информационих технологија највећи број фриленсера чине
програмери и дизајнери, али све већи
је и број оних који имају неке везе са
писаном формом у сфери пи-ара, маркетиншких комуникација, онлајн администрирања, ејч-ара, блогова, а ту
су и консултанти на пројектима за неке
специфичне гране, као и појединци који
се баве израдом уникатних производа
мање производње - закључио је Мијатов.

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

У ОВОМ БРОЈУ

277
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

13.01.2016. | Број 656 |
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Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА
ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени
гласник РС“ бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 64/07
- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 3 став 1 Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09)
и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 11210224/2015 од 29. децембра 2015. године, Канцеларија за сарадњу са
цивилним друштвом, оглашавa

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког радног места
I Орган у коме се попуњавају радна места: Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом Владе Републике Србије, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2
II Радно место које се попуњава:

Радно место за праћење и унапређење правног
оквира за развој цивилног друштва, звање
саветник
Одсек за планирање и стварање подстицајног
окружења за развој цивилног друштва
1 извршилац

Опис послова: пружа стручну помоћ у припреми и изради прописа из
делокруга рада Канцеларије; прати и анализира законодавство Републике Србије од значаја за развој цивилног друштва; припрема информације
и мишљења из делокруга рада Канцеларије; припрема препоруке и друга
акта које доноси Канцеларија; прати спровођење препорука и других аката које доноси Канцеларија, а који се односе на стварање подстицајног
окружења за развој цивилног друштва; учествује у припреми аката којима Влада надзире, усмерава и усклађује послове министарстава и посебних организација који су у вези са питањима развоја цивилног друштва и
сарадње Владе са цивилним друштвом; сарађује са државним органима у
припреми прописа и других општих аката којима се уређује правни положај удружења и других организација цивилног друштва; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правних наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање правног оквира од значаја за цивилно друштво (Закона о удружењима, Закона о задужбинама и фондацијама
и други прописи) - усмено; познавање основних карактеристика цивилног
друштва у Србији - усмено; знање енглеског језика - усмено; познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару и вештине комуникације - усмено.
III Место рада: Нови Београд, Палата „Србија“, Булевар Михајла Пупина 2
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за сарадњу са
цивилним друштвом, 11070 Нови Београд, Палата „Србија“, Булевар
Михајла Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лице задужено за давање обавештења: Тијана Пухаловић, тел.
011/3113-859.
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VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије,
да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса није раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Докази који се прилажу на конкурс: пријава са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном стручном испиту за рад у државним органима; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се може
утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду
је стечено радно искуство у струци). Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Државни службеник који
се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
VIII Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено
време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу
подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом да државни стручни испит
положе до окончања пробног рада.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са
кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у просторијама
Палате „Србија“ (источно крило), Булевар Михајла Пупина 2, почев од
01. фебруара 2016. године, са почетком у 9 часова, о чему ће кандидати
бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу
у својим пријавама.
Напомене:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или
фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, као и
непотпуне, неблаговремене, неразумљиве или недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Канцеларије за сарадњу
са цивилним друштвом - www.civilnodrustvo.gov.rs, на интернет страници
Службе за управљање кадровима - www.suk.gov.rs и на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-719

Заменик начелника Управе Градске општине
Савски венац

на одређено време до повратка привремено одсутног
радника
УСЛОВИ: правни факултет, положен испит за рад у органима државне
управе и најмање пет година радног искуства у струци. Осим наведених
услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву и биографију
кандидат доставља доказе о испуњавању услова: диплому о завршеном
правном факултету, уверење о положеном државном стручном испиту,
доказ о радном искуству у струци, уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственом стању,
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. Рок за достављање пријава је
8 дана од дана објављивања огласа (рок почиње да тече наредног дана
од дана објављивања). Пријаву и доказе о испуњавању услова огласа
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доставити Већу Градске општине Савски венац, преко Одељења за општу
управу, на наведену адресу. Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту доставља
доказ о положеном правосудном испиту. Неће се разматрати пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази (у оригиналу или оверене
фотокопије), као и непотпуне и неблаговремене пријаве. Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/2061-719.

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Административно-оперативни послови из
области радних односа

на одређено време од 6 месеци, због указане потребе
за обављањем одређених послова
УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен стручне спреме - гимназија,
економска, управна или правно-биротехничка школа, положен испит за
рад у органима државне управе и најмање шест месеци радног искуства.
Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из члана 6
Закона о радним односима у државним органима, и то: да је држављанин
Републике Србије, 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, да има општу здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ,
ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови статистичко-математичке обраде
података

на одређено време од 6 месеци, због потребе за
обављањем одређених послова
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа, гимназија или правно-биротехничка школа, шест месеци радног стажа и положен државни
стручни испит. Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, и
то: да је држављанин Републике Србије, 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,
да има општу здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима о
испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве на
оглас слати на горенаведену адресу.

НОВИ СА Д
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
21205 Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 7

Директор

на мандатни период од 4 године
Опис посла: организује и руководи радом, спроводи одлуке управног
одбора, представља и заступа Туристичку организацију, стара се о законитости рада, одговоран је за спровођење програма рада, одговоран је за
материјално-финансијско пословање, предлаже годишњи програм рада
и пословања, предлаже годишњи извештај о раду и пословању, подноси годишњи извештај о пословању и раду Туристичке организације,
одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором или другим општим
актом, саставља предлоге аката које доноси управни одбор, врши и друге
послове предвиђене законом и Статутом.

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: општа здравствена способност; држављанство Републике
Србије; да је кандидат пунолетан; стечено високо образовање 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; радно искуство од четири године, од чега најмање две године
на руководећим пословима; активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: уверење о општој
здравственој способности; пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена
фотокопија доказа о радном искуству у струци; оригинал или оверена
фотокопија сертификата или другог доказа о познавању страног језика;
предлог програма рада и развоја туризма општине Сремски Карловци.
Пријаве се подносе на адресу: Туристичка организација општине Сремски
Карловци, 21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 7, са назнаком: „Конкурс за именовање директора Туристичке организације општине Сремски Карловци“. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Јелена Бенишек, тел. 021/882-127.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

12320 Жагубица, Трг ослобођења 1

Послови буџета

на одређено време због повећаног обима посла, до
31.03.2016. године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука, економских наука или на факултетима друштвеног смера - дипломирани економиста, по прописима који су
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер, 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Послови економског развоја

на одређено време због повећаног обима посла, до
31.03.2016. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука или на факултетима друштвеног смера, по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер, 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима
државне управе.

Послови пријема поднесака и овере потписа,
преписа и рукописа

на одређено време због повећаног обима посла, до
31.03.2016. године
УСЛОВИ: средња стручна спрема економског, правног смера или сарадник у природним наукама, познавање рада на рачунару, 1 година радног
искуства.

Послови архиве, архивског депоа и
скупштински послови

на одређено време због повећаног обима посла, до
31.032016. године
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УСЛОВИ: средња стручна спрема економског, правног или другог смера,
познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства.

Возач

на одређено време због повећаног обима послова, до
31.03.2016. године
УСЛОВИ: КВ возач са знањем ауто-механике, положен возачки испит Б
категорије, 1 година радног искуства у управљању путничким возилом.
ОСТАЛО: Поред доказа о испуњавању посебних услова, кандидати су
дужни да уз пријаву на оглас доставе и доказе о испуњавању општих
услова из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, и то:
да су држављани Србије, да су пунолетни, да имају општу здравствену
способност, да имају прописану стручну спрему, да нису осуђивани за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу, да испуњавају и друге услове утврђене законом. Уз пријаву
на оглас доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, оверену фотокопију дипломе, уверење суда да кандидат није
под истрагом, односно да није осуђиван и лекарско уверење; за радно
место под редним бројем 5 и оверену фотокопију возачке дозволе. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на адресу: Општинска
управа Општине Жагубица, 12320 Жагубица, Трг ослобођења 1, у року од
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Послови пореске евиденције, стручни сарадник
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: економски или правни факултет (VII степен стручне спреме), 3
године радног искуства у струци. Уз пријаву на оглас доставити доказе:
да је лице држављанин Републике Србије - уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте (све странице); да има прописану стручну спрему (оверена фотокопија дипломе);
да има прописано радно искуство (оверена фотокопија радне књижице);
уверење о општој здравстеној способности (лекарско уверење); уверење
да се не води истрага, нити се спроводе истражне радње, нити се води
кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан; уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Оглас је отворен
8 дана од дана објављивања. Пријаве на оглас са потребном документацијом слати на адресу: Општинска управа, Српских владара 165, 12300
Петровац на Млави. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА
36310 Сјеница

Возач путничког возила

у Одељењу за општу управу и заједничке послове
ОУ Општине Сјеница, на одређено време до једне
године, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је држављанин
Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да има прописану стручну спрему; да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кривично дело које га
чини неподобнимза обављање послова у државном органу и да се против
њега не води кривични поступак за кривично дело. Поред општих услова,
кандидат треба да испуњава и посебне услове у складу са Правилником
о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе Општине
Сјеница, и то: III степен стручне спреме, положен возачки испит за Б
категорију, три године радног искуства, обавезан пробни рад у трајању
од 3 месеца. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ШИД
22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Руководилац Одељења за општу управу
на одређено време од 18.01.2016. године до
29.02.2016. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу правних наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године - дипломирани правник, 3 године радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни
стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и
опште услове: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има
прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Лекарско
уверење о здравственој способности доставља се након доношења одлуке о избору кандидата.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

22300 Стара Пазова, Светосавска 11
тел. 022/310-170

Послови извршења буџета и праћења издатака
корисника буџетских средстава у области
јавних предузећа и осталих корисника јавних
средстава

на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама I степена (основне
академске студије, основне струковне студије) у области економских
наука, односно на основним студијама у трајању до 3 године; 1 година
радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне
управе. Општи услови: да је лице држављанин Републике Србије; да
је пунолетно; да има општу здравствену способност; да има прописану
стручну спрему и радно искуство; да има положен стручни испит за рад
у органима државне управе; да 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. Уз пријаву на
оглас кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, диплому, уверење о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству, уверење суда да нису под истрагом, односно да нису осуђивани за поменута кривична дела. Лекарско уверење приложиће изабрани кандидат. Пријаве са приложеном документацијом о
испуњавању сваког од наведених услова (осим услова под алинејом 7, за
који ће доказ изабрани кандидат доставити по пријему у радни однос),
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа, Општинској
управи Општине Стара Пазова, Светосавска 11, телефон: 022/310-170,
локал 315. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УЖИЦЕ
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
31230 Ариље, Светог Ахилија 53
тел. 031/891-944

Руководилац правно-финансијских послова
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни или економски факултет; 5
година радног искуства; положен државни испит за рад у државним органима и организацијама са јавним овлашћењима. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове из члана 24 Закона о раду: да је
држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здравствену способност
(доказ се доставља у моменту закључивања Уговора о раду). Уз пријаву
кандидат подноси следећа документа, у оригиналу или овереној копији:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о
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стеченој стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту за рад
у државним органима и организацијама са јавним овлашћењима, радну књижицу (оверена фотокопија) или уверење о радном стажу (Фонд
ПИО). Пријаве доставити лично или поштом препоручено. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ВРШАЦ
ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА

26340 Бела Црква, Милетићева 2
тел. 851-224

„FALCO” DOO BEOGRAD

Београд, Булевар војводе Путника 36

Комерцијалиста
8 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, 063-7421-841.

„КОМПРО КОЗАМА“ ДОО

Возач моторног возила

Београд, Кумодрашка 380
тел. 011/3976-204
www.kompro.rs

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен испит за возача Б или више
категорије. Поред наведених услова у погледу стручне спреме, кандидат
треба да испуњава и опште услове из члана 6 Закона о радним односима
у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на адресу: Општинска управа Општине Бела Црква, 26340 Бела Црква, Милетићева 2, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.

Предузеће КОМПРО - КОЗАМА је овлашћени заступник, дистрибутер и
сервисер италијанских фирми AUTOEQUIP (програм аутоматских перионица) и CECCATO ARIA COMPRESSA S.p.A, HERTS KOMPRESSOREN (клипни
и вијчани компресори, фреонски и адсорбцијски сушачи ваздуха, филтери ваздуха, сепаратори уља, резервоари, итд.), као и хрватског предузећа ADRIATEH, које производи самоуслужне ауто-перионице и боксеве
за самоуслужно прање аутомобила.

на одређено време до повратка радника са боловања

Трговина и услуге
„КОМПРО КОЗАМА“ ДОО

Београд, Кумодрашка 380
тел. 011/3976-204, 064/1354-710
www.kompro.rs
Предузеће КОМПРО КОЗАМА је овлашћени заступник, дистрибутер и
сервисер компаније Hertz Kompressoren, врхунског бренда компаније
Dalgakiran Grupe, један од светских лидера у производњи компресора
италијанског произвођача CECCATO ARIA COMPRESSA S.p.A., клипних и
вијчаних компресора, фреонских и адсорбцијских сушача ваздуха, филтера ваздуха, сепаратора уља, резервоара, итд., као и лидер у Србији
у области продаје и монтаже самоуслужних ауто-перионица предузећа
ADRIATEH и аутоматских ауто-перионица марке AUTOEQUIP.
Потребан нам је:

Комерцијалиста - менаџер продаје
индустријских и клипних компресора
за рад у Београду

Опис посла: интензивирање продаје индустријских компресора; проналажење нових купаца и склапање уговора; свакодневно праћење садашњих
и потенцијалних купаца; повремена процена наплате потраживања као и
остваривање циљева продаје; интензиван обилазак постојећих и потенцијалних купаца у циљу презентовања и продаје компресора и опреме;
редовно извештавање о постигнутим резултатима на терену; одговорност
за резултате пословања на свом терену.
УСЛОВИ: ВШС, ВСС; познавање предмета продаје; искуство у директној
продаји на сличним пословима; поседовање возачке дозволе Б категорије; поседовање рачунара и познавање MS Office пакета (Excel, Word,
Outlook); одлично познавање енглеског језика (конверзација и писање);
кандидат са местом становања у Београду. Способности и вештине:
одлично развијене комуникацијске вештине и вештине продаје; одговорност, самосталност и професионални приступ раду; прилагодљивост и
флексибилност.
Ако сматрате да испуњавате горенаведене услове, ако себе видите као
праву особу за тај изазов и динамичну позицију, ако сте спремни да прихватите нашу инвестицију у Ваш професионални развој уз могућност
адекватне зараде и даљег напредовања и стимулативних бонуса, молимо
вас да вашу пријаву и своју радну биографију пошаљете електронски, на
и-мејл: aleksandra@compro.co.rs. Пријаве кандидата без радног искуства
неће бити разматране. Уз пријаву обавезан CV са фотографијом. Рок за
конкурисање 30.01.2016. године.

Бесплатна публикација о запошљавању

Од 2009. године постајемо и увозник реномираног италијанског произвођача ауто-козметике ALLEGRINI, чији програм обухвата производе за
бесконтактно прање аутомобила, различите врсте воскова за полирање,
производе за заштиту и сјај фелни и гума, средства за прање индустријских возила.
Расписујемо конкурс за позицију:

Сервисер аутоматичар
за рад у Београду

УСЛОВИ: аутоматичар електротехничар - виша стручна спрема; одлично познавање енглеског језика; возачка дозвола Б категорије; одлично
познавање рада на рачунару (MS Office, Internet, AutoCad). Релевантно
радно искуство од 5 година у индустријској аутоматици и електроници,
спреман за рад на терену.
Профил кандидата: амбициозан, аналитичан, самосталан, одговоран
и добро организован; тимски играч са позитивним ставом; способан да
брзо учи; жеља за пословним изазовом.
Нудимо вам: могућност сталног радног односа; динамичну, квалитетну и
креативну радну атмосферу; могућност стручног али и личног усавршавања и напретка; стимулативно окружење (квалитетна радна атмосфера
и зарада у складу са вашим учинком).
Обавезан CV са радном историјом и фотографијом послати на мејл:
aleksandra@kompro.co.rs. Рок за конкурисање: 30.01.2016. године.

BEOCONSULTING

Београд - Вождовац, Колубарска 24

Продавац у оптичарској радњи
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на занимање, радно искуство 24 месеци (у оптичарској радњи). Трајање конкурса: до 29.01.2016.
године. Кандидати треба да проследе радне биографије на и-мејл:
milanmratinkovic@gmail.com.

„ЗЕЛЕНИ ХИТ“ ДОО

Београд, Тошин бунар 188а/39
тел. 065/371-3612, 064/821-4520
e-mail: office@zelenihit.rs

Комерцијалиста на терену

продаја на подручју Чачка, Ариља и Пожеге
на одређено време од 3 месеци, са могућношћу
заснивања радног односа на неодређено време
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, област пољопривреда, економија или
трговина; возачка дозвола Б категорије; пожељно радно искуство у трговини. Трајање конкурса: 22.01.2016. године. Кандидати могу своје радне
биографије да доставе мејлом, поштом или да се јаве на горенаведене
бројеве телефона. Контакт особе: Смиљана Момировић, Милош Кљајић.

Продавац

на одређено време
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању; 3 месеца радног искуства у трговини.

AGRO FIX

ОСТАЛО: Заинтересовни кандидати да се јаве на наведену и-мејл адресу.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања огласа.

Комерцијалиста

21000 Нови Сад, Темерински пут бб
тел. 064/1289-835

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, комерцијални послови, возачка дозвола Б категорије, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel,
Explorer, Outlook), енглески језик - средњи ниво, теренски рад, радно искуство 2 године. Пријаве слати мејлом. Рок за пријаву је до попуне.

Ауто-механичар на техничком прегледу возила

25000 Сомбор, Роковачки пут бб
e-mail: caricsven@mts.rs

на одређено време

ROLAND BLUMEN DOO

24000 Суботица, Жарка Зрењанина 2а
тел. 069/1325-442

Ложач парних котлова

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, без
обзира на радно искусво. Рад у сменама, исхрана обезбеђена. Јављање
кандидата на горенаведени контакт телефон. Оглас остаје отворен до
28.01.2016. године.

УТВА - МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ АД
26212 Качарево, Маршала Тита 2
тел. 013/601-050
e-mail: utvamp@3dnet.bs

Заваривање сложених елемената подсклопова
и склопова
на одређено време
2 извршиоца

Опис посла: заваривање сложених елемената подсклопова и склопова извршење радних задатака користећи технологију и опрему према датом
налогу и цртежу.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, заваривач - резач гасом; IV степен стручне спреме, универзални заваривач; радно искуство 36 месеци,
возачка дозвола Б категорије; рад у сменама, обезбеђен превоз. Јављање
кандидата на контакт телефон: 013/601-050. Лице за контакт: Невена
Пекеч.

ДОО „ПИОНИР ИНТЕРНАЦИОНАЛ“

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6
тел. 025/444-111

Рад у шанку и казину
место рада: Сомбор
2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, рад у шанку и казину, рад у
сменама. Кандидати треба да се јаве на број телефона: 025/444-111. Рок
за пријаву на конкурс: до попуне.

„OPTICUS“ DOO

11000 Београд, Кнез Михаилова 6
e-mail: milica.kulezic@opticus-oculus.com

Продавац

на одређено време
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању; три
године радног искуства у оптичарској радњи.
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УСЛОВИ: IV или III степен у наведеном занимању, положен возачки
испит Б категорије, завршена основна информатичка обука, најмање једна година радног стажа. Предвиђен је пробни рад. Рок за пријављивање
је 30 дана.

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16

Педијатријска сестра

на одређено време до повратка запослене са дужег
боловања (трудничко/породиљско)
Опис послова: бави се здравствено-васпитним радом из домена своје
области, припрема и учествује у обављању систематских прегледа, обрада рана, фиксациони завој, скидање конаца и копчи, фракционарно
давање серума и других лекова, обрада опекотина, давање интравенских
инјекција, давање IM и SC инјекција у служби и стану болесника, давање
вакцине и превијање у служби и у стану болесника, узимање бриса из
носа и грла, вођење свих административних послова и устројавање медицинске документације, евиденција корисника, дневне рекапитулације
медицинског рада, месечни преглед медицинског рада, пријава заразних обољења, пријава хроничних обољења, требовање свог потребног
материјала, припрема материјале и инструменте за рад, ради и остале
послове из области своје струке по налогу одговорне сестре, за свој рад
одговорна је одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу
и начелнику службе.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, педијатријски смер,
положен стручни испит, IV степен стручне спреме. Уз молбу приложити:
биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију
решења о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, јер се не враћају кандидатима. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за које радно место се
конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља
www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Медицинска сестра/техничар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра - техничар са
положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци, након положеног стручног испита, на пословима пружања здравствене заштите (фото-
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копија радне књижице или потврда послодавца); биографију са адресом
и контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за хроничне плућне болести Службе за
плућне болести стационара Клинике за педијатрију,
на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу стручну спрему
IV степен - завршена средња медицинска школа, положен стручни испит,
лиценца за рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији,
следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи,
уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издата
од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе, уверење да се
против кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије
од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске
управе, не старије од 6 месеци), уверење о држављанству РС, извод из
матичне књиге рођених, фотокопија радне књижице (оверена), кратка
биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да
достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће
обављати. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...) Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или поштом на
адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 1 медицинске
сестре - техничара на Одељењу за хроничне плућне болести“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: 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 VI/IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу
или решење о упису у комору, ако поседују радно искуство. Потребно
је доставити и радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама,
писарници Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево, или путем поште на
адресу: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз
напомену: „Пријава на оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има и-мејл адресу, потребно је исту назначити
ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

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

Лекар опште медицине

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит. 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 бр. 3), на
наведеној адреси, са назнаком за које радно место се подноси пријава.
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља,
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен путем
телефона.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

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

Виши физиотерапеут

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

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

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

Лабораторијски техничар

на одређено време од 12 месеци, због повећаног
обима посла, за рад у Служби за лабораторијску
делатност Дома здравља Параћин
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - смер лабораторијски
техничар, положен стручни испит. Заинтересовани кандидати подносе:
пријаву на оглас, кратку биографију, фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију уверења о држављанству, фотокопију дипломе о
завршеној медицинској школи - смер лабораторијсаки техничар, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран на конкурсу).
Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за наведено
радно место подносе се у овереним копијама. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља
Параћин или послати на наведену адресу. Кандидати који испуњавају
услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
подака који могу бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене,
непотписане, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа
се неће враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВАЧИЦА
Ковачица

Доктор стоматологије

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству
Опис посла: обавља све послове уз коришћење прописаних вештина из
домена своје струке, едукацију здравствених радника у одсеку и здравствено-васпитни рад, обавља послове изабраног лекара, у складу са законом и уговором са РФЗО. Све послове из свог делокруга рада дужан је
да обавља у прописаном обиму и квалитету. У обављању својих послова
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дужан је да се придржава начела утврђених у Хипократовој заклетви и
Кодексу етике, да примењује само проверене и научно доказане методе, поступке и вештине савладане током едукације и да се континуирано
стручно усавршава и прати достигнућа медицинске и сродних наука. Води
прописану медицинску документацију и евиденције. За свој рад одговоран је начелнику службе, по чијем налогу обавља и друге послове из
домена своје струке.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају
испуњавати и следеће посебне услове: VII степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет и положен стручни испит. Пријаве на оглас
се могу поднети лично, у писарници Дома здравља Ковачица, Ковачица,
Штурова 42, сваког радног дана од 07:00 до 14:00 часова или послати
препоручено поштом, са назнаком: „За оглас“. Уз пријаву се подносе (у
оригиналу или овереној фотокопији): диплома - уверење о завршеном
стоматолошком факултету, уверење о положеном стручном испиту, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на снагу и да није покренута истрага (уверење суда). Уз пријаву са доказима
о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.
Оглас се објављује и на сајту Дома здравља и веб-сајту Министарства
здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

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

Доктор медицине

за потребе Одељења за инфективне болести, на
одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, до повратка са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, завршен медицински факултет, 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)“.

НОВА БП АПОТЕКА

21300 Бачка Паланка, Бранка Бајића 2
тел. 064/8193-351
e-mail: ostepanovic@yahoo.com

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, стручни
испит за здравственог радника, завршена основна информатичка обука
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). На оглас се могу јавити и особе
са инвалидитетом. Напомена: рад је у сменама, превоз је обезбеђен. Рок
за пријављивање је 30 дана.

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

Спремачица

на одређено време од 18 месеци
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена осмогодишња школа. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: потписану пријаву
на оглас и доказ о стручној спреми. Фотокопије докумената морају бити
оверене. Неблаговремене пријаве, пријаве без потписа и пријаве без
потребне документације неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.
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Грађевинарство и индустрија
АД „ХЛЕБ“

21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2
тел. 021/527-788
e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Помоћни радник у производњи хлеба
на одређено време до 6 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме. Пријављивање је путем
мејла или поштом. Контакт телефон: 021/527-788. Рок за пријављивање
је 15 дана.

Култура и информисање
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 19

Конкурс објављен 09.12.2015. године у публикацији „Послови“
поништава се у целости.

БИБЛИОТЕКА „ДИША АТИЋ“

15225 Владимирци, Светог Саве 26
тел. 015/513-145

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме и најмање три године радног искуства у култури. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, доказ о радном стажу у култури, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци),
уверење основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични
поступак (не старије од 6 месеци), кратку биографију и програм рада и
развоја библиотеке у мандатном периоду.
ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Пријаве доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за директора - не отварати“, или лично организатору
материјално-финансијских и општих послова Библиотеке „Диша Атић“.
Уколико је пријава поднета препоручено, путем поште, тада се као дан
пријаве на конкурс рачуна дан пријема пошиљке од стране поште. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЈУ КУЛТУРНО - ПРОСВЕТНИ ЦЕНТАР
ПРИШТИНА - ГРАЧАНИЦА
38205 Грачаница - Нови Бадовац

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које испуњава законом предвиђене опште услове и посебне услове предвиђене Статутом:
да има вишу или високу стручну спрему; да поседује стручне, радне и
организационе способности за обављање послова директора; да није
осуђивано на казну затвора за кривично дело против привреде и службене дужности; најмање три године радног искуства у области културе.
Неопходно је да кандидати поднесу и следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе (уверење), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), извод из књиге држављана РС (оригинал
или оверена фотокопија), доказ о радном искуству, доказ о неосуђиваности, уверење да није покренут кривични поступак и да није покренута
истрага, уверење о општој здравственој способности, очитану личну карту, радну књижицу, кратку биографију. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања. Пријава на конкурс, са одговарајућом доку-
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Пољопривреда / Наука и образовање
ментацијом, подноси се препорученом пошиљком или лично на адресу:
ЈУ Културно - просветни центар Приштина - Грачаница, 38205 Грачаница
- Нови Бадовац, са назнаком: „За јавни конкурс за избор директора“.

Пољопривреда

Б Е О Г РА Д
ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Београд, Здравка Челара 14

Наставник математике и рачунарства и
информатике

ФИТОМЕДИЦИНА ДОО

на одређено време ради замене запосленог преко 60
дана

Инжењер за заштиту биља

на одређено време ради замене запосленог преко 60
дана

11000 Београд, Каменичка 5а
тел. 064/170-2927

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

Пољопривредни техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; пољопривредна школа.
ОСТАЛО: возачка дозвола Б категорије, основна информатичка обука.
Кандидати треба да се јаве на наведени број телефона или на и-мејл:
milan.fitomedicina@yahoo.com.

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

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

Наставник саобраћајне групе предмета
Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене запосленог преко 60
дана, са 90% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама; образовање у складу са чланом 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је
држављанин Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, потврду о стеченом образовању у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања (оригинал или оверену фотокопију), оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са наведеним
документима доставити поштом, на адресу: Железничка техничка школа,
11120 Београд, Здравка Челара 14. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 30.12.2015. године, мења се за
радно место: службеник за јавне набавке, у делу услова, тако што се
поред: положен испит за службеника за јавне набавке, додаје: а уколико примљени кандидат нема положен испит за јавне набавке
дужан је да положи испит у року који одреди послодавац.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Хидрологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области
којој припада наставни предмет.

Асистент за ужу научну област Хидротехничке
конструкције и објекти
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, академски назив магистра наука
из уже научне области за коју се бира, у складу са чл. 122 став 5 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, 76/05, 97/08, 44/10, 100/07, 93/12,
89/13 и 99/14).
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних радова и оверен
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Наука и образовање
препис дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Наставник у звање редовног професора за
ужу уметничку област Дизајн ентеријера и
намештаја, предмети: Увод у обликовање
простора, Простори становања, Обликовање
јавних и пословних простора, Обликовање
сложених пословних структура, Дизајн
ентеријера 1 и 2
Наставник у звање ванредног професора
за ужу уметничку област Дизајн ентеријера
и намештаја, предмети: Основе дизајна
намештаја, Лаке структуре у намештају,
Вишефункционални намештај, Системи и
типологија намештаја, Дизајн намештаја 1 и 2
на период од пет година

Наставник у звање ванредног или редовног
професора за ужу уметничку област
Конзервација и рестаурација, предмети:
Конзервација и рестаурација штафелајних
слика 1 и 2

на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Документација и радови подносе се Правној служби Факултета примењених уметности у Београду,
Краља Петра 4, од 10 до 13 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати. За додатне информације тел. 011/328-1251.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „КОЛУБАРА“

11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6

Наставник електро групе предмета

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник машинске групе предмета

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 90% радног времена

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 17% радног времена
УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана
објављивања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и доказ о поседовању држављанства Републике Србије. Пријаве са назнаком „За конкурс“
се подносе на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7

Наставник у звање ванредног професора за
ужу уметничку област Индустријски дизајн,
предмети: Индустријски дизајн 1, 2, 3 и 4

Доцент за ужу научну област Површинска
експлоатација лежишта минералних сировина

Наставник у звање ванредног професора за
ужу уметничку област Примењена графика,
предмети: Графика 1, 2, 3 и 4
на период од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој
припада ужа научна област. Остали услови утврђени су одредбама члана
64 став 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.

Сарадник у звање уметничког сарадника за ужу
уметничку област Фотографија

Асистент за ужу научну област Економска
геологија

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, услове прописане актом Националног
савета за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у
Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских
студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном
оценом најмање 8,00 или кандидат који има академски назив магистра
наука и коме је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови утврђени су одредбама члана 72 став 1 и став 2 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012,
89/2013 и 99/2014) и Статутом Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду.

на период од пет година

на период од четири године

Учесници конкурса подносе: а) у три примерка - пријаву на конкурс, радну биографију на прописаном обрасцу 2, као и у електронској форми на
једном CD-у (комплетан образац 2), потписани списак приложене документације и поднетих радова; б) у једном примерку - оверену фотокопију
или оверен препис дипломе и уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи (члан 62 став
4 Закона о високом образовању); в) радове из области уметности, односно науке за коју конкурише у складу са „репрезентативним референцама“. Образац 2 и извод из општег акта „репрезентативне референце”
могу се преузети у Правној служби или са сајта Факултета (www.fpu.bg.ac.
rs). Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радове на основу
којих се може сагледати да ли и како влада материјом уже области за коју
конкурише. Под радовима се подразумева од 5 до 10 оригиналних радова
или фотографија радова који се не могу поднети у оригиналу, документација, пројекти и фотографије радова реализованих на одређеном месту
или за одређене потребе. Поднети радови морају бити обележени именом кандидата/аутора. Под оригиналним радовима подразумевају се и
пројекти у свим областима који нису реализовани. Рок за пријављивање
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на одређено време од пет година

на одређено време од три године

Асистент за ужу научну област Историјска
геологија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских
студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном
оценом најмање 8,00 или кандидат који има академски назив магистра
наука и коме је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови утврђени су одредбама члана 72 став 1 и став 2 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012,
89/2013 и 99/2014) и Статутом Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду.

Сарадник у настави за ужу научну област
Динамичка геологија
на одређено време од годину дана

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: У звање сарадника у настави на студијама првог степена бира
се студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8,00.
Наведени услови утврђени су одредбама члана 71 став 1 и став 4 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010)
и Статутом Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова,
радови, диплома о одговарајућој стручној спреми и потврде о статусу)
доставити на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса.

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

Наставник у звању 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 кандидат испуњава услове предвиђене чл.
64 ст. 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
44/2010, 99/2014), 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са прилозима подносе се на горенаведену
адресу.

МОНТЕСОРИ ШКОЛА

11000 Београд, Ђевђелијска 75
тел. 011/369-2980

по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године
(чл. 8 став 2 тачке 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања), кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (чл. 8 став
4 и чл. 121 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања).
Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања (чл. 121 став 10 овог Закона); држављанство РС, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за киривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: потписану
пријаву, краћу биографију са адресом и контакт телефоном, фотокопију
личне карте (или очитану личну карту), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (потврда - уверење одговарајуће високошколске установе о броју
остварених бодова, односно положеним испитима или оверена копија
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу), уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне
књиге рођених (на новом обрасцу). Документа се достављају у овереној
копији и иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Лекарско
уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Доказ из казнене евиденције, у складу са чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља
школа службено. У поступку одлучивања о избору кандидата директор
ће извршити ужи избор кандидата који ће бити упућени на претходну
проверу псохофизичких способности, коју врши надлежна служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака. Пријаве слати на
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВЕСЕЛИН МАСЛЕША“

Професор руског језика

11000 Београд, Кумодрашка 72
тел. 011/2471-675

Професор техничко-информатичког
образовања

на одређено време преко 60 дана

Професор математике

на одређено време преко 60 дана, са 45% радног
ангажовања

са 10% радног времена, на одређено време

са 10% радног времена, на одређено време
са 25% радног времена, на одређено време

Наставник разредне наставе
Наставник математике

Наставник руског језика

Професор историје

на одређено време преко 60 дана, са 44,44% радног
ангажовања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; енглески
језик - средњи ниво; 12 месеци радног искуства. Кандидати треба да
се јаве на наведени број телефона, од 10 до 14 часова или на и-мејл:
osnovnamontesoriskola@gmail.com. Рок за пријаву: 25.01.2016. године.

УСЛОВИ: Општи и посебни услови за заснивање радног односа у школи
прописани су чл. 8 и 120 Закона о основама система и образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 3 став 1 тачка
3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи. Кандидат уз пријаву са биографским подацима, односно радном биографијом, треба да достави: диплому
о одговарајућем стеченом високом образовању за радно место наставника, сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
брoj 11/12 и 15/13) и чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; доказ
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику). 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 бодова. Психичка и физичка способност
за рад са децом и ученицима биће проверена само за кандидате који
буду испуњавали услове конкурса и који буду у ужем избору на основу
одлуке директора школе. Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење, односно

са 10% радног времена, на одређено време

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

11090 Београд, Др Миливоја Петровића 6
тел. 011/3582-563

Наставник музичке културе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме, у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2013). Поред одговарајућег високог
образовања стеченог на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
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доказ о општој здравственој способности, доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености услова се подносе
у оригиналу или оверене фотокопије. Пријаве доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104
Конкурс објављен 23.12.2015. године у публикацији „Послови“
поништава се за радно место: ванредни професор за ужу научну област Општа историја новог века, на одређено време од пет
година.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Студентски трг 3
тел. 011/2638-666

Редовни професор за ужу научну област Српска
књижевност 18. и 19. века (II)
Редовни професор за ужу научну област Српска
књижевност, предмет: Методика наставе
књижевности и српског језика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64
Закона о високом образовању и чланом 107 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Ванредни професор за ужу научну област
Српска књижевност, предмет Средњовековна
књижевност
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64
Закона о високом образовању и чланом 106 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Доцент за ужу научну област Англистика,
предмет Енглески језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Српски језик,
предмет Савремени српски језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Скандинавистика,
предмет Граматика скандинавских језика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64
Закона о високом образовању и чланом 105 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Лектор за ужу научну област Румунистика,
предмет Румунски језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или њему одговарајући факултет; општи успех на основним студијама најмање 8; смисао
за наставни рад. Остали услови утврђени су чланом 70 Закона о високом
образовању и чланом 114 Статута Филолошког факултета Универзитета
у Београду.
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ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова и радове, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2637-421

Наставник у звању доцента или ванредног
професора за ужу научну област Општа
географија
Наставник у звању доцента или ванредног
професора за ужу научну област Физичка
географија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 став 5 и 7 Закона о високом образовању („Сл. 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 чл. 104 и 109 Статута Географског факултета.

Наставник у звању ванредног или редовног
професора за ужу научну област Социологија
Наставник у звању ванредног или редовног
професора за ужу научну област Демографија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 став 7 и 9 Закона о високом образовању („Сл. 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 чл. 104 и 109 Статута Географског факултета.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Демографија
на одређено време од 3 године, до повратка
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за наставни рад или магистар наука са прихваћеном темом докторске
дисертације. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању
(„Сл. 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 Статутом Географског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних
радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми) подносе се
Факултету, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

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

Ванредни професор за ужу научну област
Пословна економија и макроекономија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области;
научни, односно стручни радови објављени у часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад; више научних радова
од значаја за развој науке у ужој научној области, објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама; оригинално
стручно остварење, односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за
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ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. Уз пријаву приложити: диплому
о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и саме радове.

Доцент за ужу научну област Софтверско
инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области;
научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или
зборницима са рецензијама и способност за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне
области, биографију, списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област Управљање
производњом и услугама
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука из одговарајуће
области коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8,
смисао за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој
стручној спреми, потврду о уписаним докторским студијама, за студенте
са завршеним магистарским студијама потврду о прихваћеној теми докторске дисертације, биографију, списак радова и саме радове.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији
послова на Факултету.Сви прилози достављају се у електронској форми,
на CD-у. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2418-895, 2418-052
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 25.11.2015. поништава се за радно место: наставник математике, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

БОР
ОШ „МИЛАДИН БУЧАНОВИЋ“
19256 Јасиково, Влаоле бб
тел. 030/576-316, 030/581-057

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; одговарајуће радно искуство на
пословима образовања и васпитања; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела или привредни преступ утврђен
Законом о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора. Кандидат треба да има одговарајуће образовање и радно искуство, односно да
је стекао високо образовање за наставника те врсте школе и подручја
рада, за педагога и психолога, 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, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године и најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; предност при избору директора установе образовања и васпитања има кандидат који је стекао неко од звања према прописима из
области образовања; дозвола за рад (лиценца за наставника, психолога
или педагога, односно положен стручни испит); обука и положен испит
за директора установе; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о

Бесплатна публикација о запошљавању

основама система образовања и васпитања; кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице које је правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности; кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари
предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против
њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за кривична дела из претходног става; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству РС (не старије од 6
месеци), оверену копију дипломе о стеченом образовању, оверену копију
документа о положеном стручном испиту - лиценца, потврду о раду у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, копију радне књижице и др. Сва документација се
доставља као оригинал или оверена фотокопија. Напомена: доказ из члана 7 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања - прибавља установа (школа). Доказ да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење о
положеном испиту за директора школе се не прилаже, али је кандидат
који буде изабран дужан да наведени испит положи у року од годину дана
од дана ступања на дужност, у складу са одредбама Закона о основама
система образовања и васпитања. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, на број телефона: 030/576-316 и 030/581057. Пријаве са доказима и одговарајућим документима достављају се у
затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс за директора“, лично
или поштом на горенаведену адресу.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Зелени булевар 24

Наставник машинске групе предмета

на одређено време до повратка радника са изабране
функције
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани машински инжењер;
дипломирани инжењер машинства; професор машинства; мастер
инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена основне академске студије у области машинства.

Наставник машинске групе предмета

на одређено време до повратка директора школе са
функције
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани машински инжењер;
дипломирани инжењер машинства; професор машинства; мастер
инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена основне академске студије у области машинства.

Наставник електро групе предмета

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани инжењер електротехнике; дипломирани инжењер електронике; дипломирани математичар, смерови: програмерски, рачунарства и информатике; професор
информатике; дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или
дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе
системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер
рачунарства; дипломирани математичар; мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у
области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима;
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програм рачунарске комуникације и претходно завршене основне академске студије у
области електротехнике и рачунарства, на студијском програму рачунарске мреже и комуникације; мастер математичар; мастер информатичар;
мастер инжењер информационих технологија; мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије
или Софтверско инжењерство и рачунарске науке). Лица из подтачки
8-13, која су стекла академско звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, положено најмање пет предмета из области рачунарства
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и информатике (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање
два предмета из једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне
високошколске установе.
ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног односа у школи прописани
су чл.120, 130 и 132 Закона о основама система образовања и васпитања.
Посебни услови конкурса утврђени су одредбама Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у настави у стручним
школама. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију); извод из матичне књиге рођених; краћу биографију. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави
уверење о психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. Право учешћа на конкурсу има кандидат
који није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, о чему ће школа прибавити доказе по службеној дужности од
СУП-а, за изабраног кандидата. Доказ о психофизичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључивања
уговора о раду, а проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима вршиће Национална служба за запошљавање. Пријаве на
конкурс слати на адресу: Машинско-електротехничка школа Бор, Зелени
булевар 24, 19210 Бор, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Одлука о избору кандидата по конкурсу биће
донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Ч АЧ А К
ЕКОНОМСКО-ТРГОВАЧКА ШКОЛА
„КЊАЗ МИЛОШ“
Горњи Милановац, Вука Караџића 1

Наставник економске групе предмета

на одређено време до преузимања, а најдуже до
повратка раднице са боловања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у наведеном занимању; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са ученицима; неосуђиваност
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да доставе: оверену
фотокопију документа о одговарајућем образовању, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству. Лекарско уверење доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
подносе се на адресу: Економско-трговачка школа „Књаз Милош“, Горњи
Милановац, Вука Караџића 1 (телефон: 032/713-322).

КИКИНДА
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
СРЕДЊА ШКОЛА

23320 Чока, Моше Пијаде 28
тел. 0230/71-056
e-mail: hemprehskolacoka@mts.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање из члана 8
ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника, за педагога и психолога; да има дозволу за рад - лиценцу; да има
обуку и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања и васпитања; да је држављанин РС; да поред српског
поседује знање и мађарског језика и писма. Уз пријаву кандидат треба
да достави следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених, доказ
о поседовању дозволе-лиценце за рад, оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за директора установе (ако нема положен испит за
директора установе, изабрани кандидат је дужан да га положи у року

22

| Број 656 | 13.01.2016.

од годину дана од дана ступања на дужност), уверење о радном стажу у
области образовања и васпитања, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (доставља се приликом закључивања уговора о раду), уверење да није осуђиван у складу
са одредбама члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља установа), уверење о држављанству РС,
доказ о знању мађарског језика и писма.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, пожељно је да
кандидат достави и свој програм рада школе за наредне четири године.
Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за избор директора“. Рок за пријаву на конкурс
је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ „МИЛАДИН МИТИЋ“
38204 Лапље Село

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: положен испит за лиценцу за наставника, односно стручног
сарадника; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
знање језика на коме се изводи образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат је дужан да достави: оверен препис дипломе о стеченом образовању, уверење о положеном испиту за лиценцу, уверење о положеном
испиту за директора установе (пријава која не садржи наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора), лекарско уверење
о здравственој способности, уверење о неосуђиваности, уверење о
некажњавању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврду о радном стажу, биографске податке са кретањем у служби.
Документа не могу бити старија од 6 месеци. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
документима доставити секретару, сваког радног дана од 8 до 14 часова
или послати на адресу школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
Обилић, 38213 Прилужје
тел. 028/467-556

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба
да испуњавају услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 ЗОСОВ:
да имају одговарајуће високо образовање за наставника те врсте школе,
за педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08 и
44/10), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; положен стручни испит, односно лиценца за
наставника; положен испит за директора установе; најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима; лекарско уверење о здравственој способности; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; извод из матичне књиге рођених, не
старији од шест месеци; држављанство Републике Србије, не старије од
шест месеци. Кратак преглед кретања у служби са биографским подацима и прилозима којима се доказују стручне, организаторске и друге способности, доставити на горенаведену адресу или лично у секретаријату
школе. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуна и
неблаговремено достављена документа неће бити разматрана. За ближе
информације контакт телефон: 028/467-556.
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ГИМНАЗИЈА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ И
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА
38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29
тел. 028/425-334

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2
Закона 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), за наставника,
педагога или психолога; држављанство Републике Србије; поседовање
дозволе (лиценце) за рад наставника, психолога или педагога; најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег (високог) образовања; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад; да има обуку и положен испит за
директора установе (изабрани кандидат је дужан да положи испит за
директора у законском року, почевши од дана ступања на дужност); да
лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке,
односно радну биографију; диплому о стеченом образовању - оверену
фотокопију; доказ о држављанству - оригинал или оверену фотокопију;
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију;
уверење о положеном стручном испиту за наставника или стручног
сарадника, односно о испиту за лиценцу (дозвола за рад) - оверену фотокопију; потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања
(потврду о радном искуству на пословима наставника, односно стручног
сарадника); уверење да се против учесника не води судски поступак за
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; одговарајуће лекарско уверење. Уколико кандидат не достави доказ о испуњености услова - да има обуку и
положен испит за директора установе, његова пријава се неће сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року
положи испит за директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Оверене фотокопије докумената не могу бити старије од шест месеци од дана подношења пријаве. Пријаве са кратком
биографијом и потребним документима послати на адресу: Гимназија
друштвено-језичког и природно-математичког смера, Косовска Митровица, Лоле Рибара 29. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
број: 028/425-334.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБОМИР ЉУБА НЕНАДОВИЋ“
34306 Раниловић, Аранђеловац
тел. 034/748-002

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и да кандидат испуњава услове
из чл. 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно да има
одговарајуће високо образовање прописано одредбом чл. 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, који прописује да наставник и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење и 97/08 и 44/10) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10 септембра 2005. године, за наставника школе,
педагога или психолога; да је држављанин Републике Србије; да има дозволу за рад (лиценцу), односно положен стручни испит, обуку и положен
испит за директора школе (кандидат изабран за директора школе дужан
је да положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања
на дужност, а сходно условима прописаним Законом о основама система

Бесплатна публикација о запошљавању

образовања и васпитања); поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом; пет година радног стажа у области образовања и васпитања; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат је дужан да уз пријаву
са школско-образовном и радно-професионалном биографијом достави
и следећу документацију: уверење о држављанству (не старије од шест
месеци), оверену копију/препис дипломе о стеченој стручној спреми,
оверену копију/препис уверења о положеном стручном испиту, потврду
о радном стажу са подацима о пословима и задацима које је обављао,
потврду о кретању у служби, предлог програма рада директора школе,
лекарско уверење, не старије од шест месеци (доставља изабрани кандидат, у року од три дана од дана доношења одлуке школског одбора);
уверење о положеном испиту за директора школе се не доставља, с обзиром да Министарство просвете науке и технолошког развоја није организовало обуку и полагање испита за директора школе; изабрани кандидат биће дужан да у законском року, када министар пропише услове,
програм обуке и начин полагања испита за директора, положи наведени
испит; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом прибавља школа по службеној дужности; оверена фотокопија или оригинални извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци). Пријаве
на конкурс са потребном документацијом о испуњавању услова доставити лично или на адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања.
Додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на
број: 034/748-002.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област Математичка
анализа са применама
у Институту за математику и информатику, на
одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже
научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме, магистар
математичких наука, уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме, доктор математичких наука који је изабран у звање асистента по Закону о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и
68/15) и у наведеном звању провео највише један изборни период. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област Програмирање
у Институту за математику и информатику, на
одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже
научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме, магистар
рачунарских наука, уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме, доктор рачунарских наука који
је изабран у звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и
у наведеном звању провео највише један изборни период. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и
Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област Физика
кондензоване материје

у Институту за физику, на одређено време пет
година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области физичких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и
поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата.
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Доцент за ужу научну област Радијациона
физика

у Институту за физику факултета, на одређено време
5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области физичких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и
поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата.

Ванредни професор за ужу научну област
Дискретна математика

рад са децом; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе следеће: диплому или
уверење о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених. Сва документа прилажу се у оригиналу или овереном препису. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна служба за запошљавање, после подношења пријаве.
Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
горенаведену адресу школе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

у Институту за математику и информатику, на
одређено време 5 година

Сарадник у звању асистента (поновни избор) за
ужу Грађанскоправну научну област

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области математичких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15
и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим
условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова
и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар правних наука или VII/1
степен стручне спреме, дипломирани правник.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да
испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим
актима. Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о
досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова
за које кандидати поседују потврду да су прихваћени за објављивање до
момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на
конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

на период од 3 године, са условима из чл. 72 Закона
о високом образовању и чл. 127 Статута Правног
факултета у Крагујевцу

Сарадник у звању асистента (поновни избор) за
ужу Привредноправну научну област
на период од три године, са условима из чл. 72
Закона о високом образовању и чл. 127 Статута
Правног факултета у Крагујевцу

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар правних наука или VII/1
степен стручне спреме, дипломирани правник.
ОСТАЛО: Други општи и посебни услови прописани су чланом 62 став 4
Закона о високом образовању, Статутом и другим актима Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса
слати на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

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

Наставник у звању ванредног или редовног
професора за ужу Грађанскоправну научну
област

Сарадник у звање асистента (поновни
избор), за ужу научну област Статистика
и информатика, наставни предмети:
Информациони системи и Информационе
технологије

34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

са условима из чл. 64, а на период сагласно чл. 65
Закона о високом образовању
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор правних наука; други општи
и посебни услови прописани чланом 62 став 4 Закона о високом образовању, Статутом и другим актима Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурса слати на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана.

СРЕДЊА ШКОЛА
34240 Кнић
тел. 034/510-149

Наставник екологије и заштите животне
средине

на одређено време до повратка одсутног запосленог,
са 10% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91...16/15): држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за
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на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће научне области који је
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање
8 и који је показао смисао за наставни рад, односно магистар наука одговарајуће научне области коме је прихваћена тема докторске дисертације
и други општи, педагошки и посебни услови прописани законом, Статутом и другим актима Факултета. Кандидати уз пријаву достављају доказе
о испуњавању услова конкурса и доказе о испуњености општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 62 став 3 Закона о високом образовању и чланом 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу.
Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са документима, са назнаком: „За
конкурс“, доставити на горенаведену адресу.

К РА Љ Е В О
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 20

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чл. 24 став 1 Закона
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да
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испуњава и посебне услове прописане чл. 120 став 1 тачке 1-5 и чл. 8 став
3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15-аутентично тумачење и бр. 68/2015),
односно: да има најмање 15 година живота (општи услов); да има одговарајуће образовање из чл. 8 ст. 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, а на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-12510/2015 од 20.11.2015. године, о давању сагласности за пријем у радни однос 3 извршиоца на пословима васпитача (виша
стручна спрема). Кандидат треба да је стекао образовање на студијама I
степена: основне академске студије (180 ЕСПБ), основне струковне студије (180 ЕСПБ), више образовање - VI степен стручне спреме, васпитач,
у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/05 - аутентично тумачење 97/08 и 44/10 почев од 10.09.2005. године); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (српски језик); да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из наведених дисциплина.

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чл. 24 ст. 1 Закона
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да
испуњава и посебне услове прописане чл. 120 ст. 1 тачке 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15-аутентично тумачење и бр. 68/2015), односно:
да има најмање 15 година живота (општи услов); да има одговарајуће
образовање, односно завршену основну школу, I степен стручне спреме;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс за радно место васпитача доставити:
извод из матичне књиге рођених (са холограмом), оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену
фотокопију доказа да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија
или уверење одговарајуће високошколске установе о положеним испитима након дипломирања или доказ о положеном стручном испиту, односно лиценци); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
(потврду да је лице стекло одговарајуће образовање на српском језику
или је положило испит из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе); кратку биографију са конктакт телефоном и тачном адресом пребивалишта. Уз пријаву на конкурс за радно
место спремачице доставити: извод из матичне књиге рођених (са холограмом), оригинал или оверену фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, кратку биографију са контакт телефоном и тачном адресом пребивалишта. Оверене фотокопије докумената не смеју бити старије од шест
месеци. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља установа по службеној дужности. Рок за подношење пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Пријаве се шаљу
на адресу: ПУ „Радост“ Врњачка Бања, Хероја Чајке 20, 36210 Врњачка
Бања, са назнаком: „За конкурс“ или се предају лично, секретару установе.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
36000 Краљево, Доситејева 44
тел. 036/312-601

Наставник електро групе предмета

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; одговарајуће образовање у складу
са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу
са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
електротехника: дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани
инжењер електронике, професор електротехнике, мастер инжењер електротехнике и рачунарства - претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (изабрани кандидат доставља уверење пре закључења уговора о раду); да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(прибавља школа по службеној дужности); да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оригинал или оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству (оригинал или оверену копију, не
старије од 6 месеци), писмени доказ да зна српски језик на ком се остварује образовно-васпитни рад у школи (само ако одговарајуће образовање
није стечено на српском језику, кандидат доставља писмени доказ да је
положио испит из српског језика по програму високошколске установе).
Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, доставити лично или
поштом на адресу: Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“,
Доситејева 44б, 36000 Краљево. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, путем телефона:
036/312-601.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

37000 Крушевац - Мудраковац, Блаже Думовића 66

Наставник изборног предмета Свакодневни
живот у прошлости

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најдуже до краја школске
2015/2016. године, са 15% радног времена, за рад у
матичној школи
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме одређеног занимања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број
11/2012 и 15/2013) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012 и 15/2013)
и члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 - аут. тум. и 68/2015); професор историје, професор историје и географије, дипломирани историчар,
мастер историчар, дипломирани историчар - мастер, лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да имају
завршене основне академске студије историје; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
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
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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 у обавези 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.
ОСТАЛО: 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 и оригинал или оверену фотокопију дипломе којом потврђују да имају завршене основне академске студије историје; 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; потврда одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика (само кандидати
који образовање нису стекли на српском језику). 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 је
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве достављати на адресу школе
лично или поштом. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број
телефона: 037/3421-521.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

37208 Читлук, Цара Лазара бб
тел. 037/692-695

Административно-финансијски радник

на одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економске или правне струке; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин
Републике Србије. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству
Репубике Србије, извод из матичне књиге рођених. Извод из казнене евиденције прибавља школа. Лекарско уверење прилаже кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на адресу школе,
у року од 8 дана од објављивања огласа.

ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“
37254 Коњух
тел. 037/875-103

Помоћни радник

за рад у матичној школи, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - завршена основна школа;
држављанство Републике Србије - доставити извод из матичне књиге
рођених; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања.
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Потврду о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Уз пријаву доставити оригинале или оверене копије докумената издатих од надлежних
органа (не старија од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља по коначности одлуке о избору. Пријаве са потребном документацијом доставити
на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР“
37222 Велики Купци
тел. 037/884-105

Оглас објављен 09.12.2015. године у публикацији „Послови“
поништава се за радно место: професор географије - приправник, за 70% радног времена, на одређено време, а најдуже 2
године. У осталом делу оглас остаје непромењен.

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

Конкурс објављен 16.12.2015. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: наставник српског језика и
књижевности, на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана (породиљско одсуство и одсуство са рада
ради неге детета), јер није добијена сагласност Школске управе
Крушевац за расписивање конкурса. Конкурс ће бити расписан
након добијања сагласности.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
37240 Трстеник, Браће Спасојевић бб
тел. 037/3100-262

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 02.12.2015. године, поништава се за радно место: психолог, са 50% норме, на
одређено време у својству приправника, због пропуста у процедури која претходи расписивању конкурса. Нови конкурс ће
бити расписан по прибављеној сагласности.

НИШ
ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ“
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27
тел. 018/527-621

Наставник физичког васпитања

са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 и 4 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о врсти образовања наставника и
стручних сарадника у гимназији: професор физичког васпитања, дипломирани педагог физичке културе, професор физичке културе, професор
физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске
рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта - мастер, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког
васпитања и кинезитерапије (доказ о стеченом образовању доставити
уз пријаву на конкурс); психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља
школа); држављанство Републике Србије (доказ доставити уз пријаву на
конкурс); извод из матичне књиге рођених (доставити уз пријаву на конкурс); знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Вршиће
се и претходна провера психофизичких способности кандидата од стране
Националне службе за запошљавање у Нишу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ОШ „ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ“

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10
тел. 018/800-109

Наставник разредне наставе

на одређено време до 31.08.2016. године
УСЛОВИ: 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 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године: професор разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или
учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор
разредне наставе и ликовне културе за основну школу.

Наставник физичког васпитања - приправник
са 50% радног времена, на одређено време до
31.08.2016. године

УСЛОВИ: 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 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године: професор физичког васпитања,
дипломирани педагог физичке културе, професор физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске
гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер
професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и спорта.
ОСТАЛО: 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; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа); држављанство Републике Србије; знање језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити, у
оригиналу или у оверној фотокопији: диплому или уверење о завршеном
факултету, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству.
Рок за пријаву: 15 дана.

дипломирани инжењер математике - мастер, дипломирани математичар
- професор математике; дипломирани математичар - теоријска математика, професор информатике - математике, дипломирани математичар
- математика финансија, мастер професор математике и физике, мастер
професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, професор хемије математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, дипломирани математичар и
информатичар.

Наставник географије

са 50% радног времена, на одређено време до
31.08.2016. године
УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ, професор географије и историје, дипломирани професор биологије и географије,
дипломирани професор географије и информатике, професор биологије - географије, професор физике - географије, професор географије информатике, дипломирани професор географије - мастер, дипломирани
географ - мастер, мастер географ, мастер професор географије, мастер
професор биологије и географије, мастер професор географије и информатике.

Наставник француског језика

са 66,66% радног времена, на одређено време до
31.08.2016. године
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за француски језик
и књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил француски језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил француски језик).

Наставник руског језика

са 88,88% радног времена, на одређено време до
31.08.2016. године
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил
руски језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил руски језик).

Наставник енглеског језика

са 80% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

УСЛОВИ: 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).

Наставник разредне наставе

на одређено време до 31.08.2016. године
4 извршиоца

18410 Дољевац, Вука Караџића 6
тел. 018/810-712

на одређено време до 31.08.2016. године
УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или
учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер.

Наставник математике

са 60% радног времена, на одређено време до
31.08.2016. године
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар
за математику економије, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер,

Бесплатна публикација о запошљавању

Помоћни радник - спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: оверену копију дипломе о одговарајућем образовању; уверење о држављанству; уверење да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом
и ученицима (уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду). Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Посао се не чека,
посао се тражи
13.01.2016. | Број 656 |
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НОВИ ПА ЗАР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

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

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене раднице на
породиљском одсуству, са 75% норме часова

Наставник математике

на одређено време ради замене раднице на
породиљском одсуству

Наставник електротехничке групе предмета

дипломирани инжењер електротехнике, на одређено
време ради замене радника на неплаћеном одсуству,
до 31.08.2016. године
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима
прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање; психичку,
физичку и здравствену сподсобност за рад са децом и ученицима; није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиља у породици; држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да доставе следећу документацију: доказ о
стручној спреми (диплома), извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, радну књижицу, доказ о познавању језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад, доказ о потребном образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина. Уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључивања
уговора о раду. Пријаве са потпуном документацијом достављају се на
адресу: Техничка школа Нови Пазар, Вука Караџића бб. Непотребне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 020/321048.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МЛАДОСТ“
36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

Васпитач

на одређено време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана
5 извршилаца

Васпитач

на одређено време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана, са 75% радног времена
12 извршилаца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним законом и ако има: одговарајуће више образовање, односно високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или основне академске студије) у трајању од три године
или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), основне студије у трајању
од четири године за васпитача; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: завршена медицин-
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ска школа, смер васпитач или одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије) за рад са децом јасленог узраста; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије и да зана
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву треба да доставе следећу
документацију: радну биографију, оверен препис (фотокопију) дипломе
или уверење о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6
месеци), уверење из суда да се против њих не води кривични поступак,
уверење из полицијске управе да нису осуђивани. Доказ о здравственој
способности (лекарско уверење) доставља се пре закључења уговора о
раду. Пријаве се подносе лично или поштом, на адресу: Предшколска
установа „Младост“, Луг 1, 36300 Нови Пазар. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО“

Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/466-123, 063/1025-948

Професор енглеског језика

у издвојеном одељењу школе у Шпиљанима,
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, са 20% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи 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;
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. Наставник мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о познавању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уверење о здравственом
стању и о психофизичкој способности за рад са ученицима подносе се
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља установа по службенОј дужности. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати. Пријаве са документима слати на адресу школе. Ближе
информације о конкурсу се могу добити путем телефона: 020/466-123 и
063/1025-948.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб
тел. 020/385-710

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: предвиђени чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 52/11, 55/2013 и 68/2015)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број
11/2012 и 15/2013). 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, сходно чл. 8 став 4 наведеног закона.
Уз пријаву на конкурс достави и следећа документа: оверену фотокопију
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима (лекарско уверење прилаже кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду). Уверење да кандидат није
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осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавиће школа по службеној дужности. Пријаве слати на адресу: ОШ „Вук
Караџић“, Нови Пазар, Генерала Живковића бб, телефон: 020/385-710

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Осаоница, 36314 Штитаре - Нови Пазар
тел. 020/351-393

Наставник математике

на одређено време до повратка радника са боловања

Наставник физике

на одређено време до повратка радника са функције
(на период од 4 године), са 60% норме часова
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
52/11 и 55/13) стечено на студијама другог степена; кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (чл. 8 став 4 Закона); држављанство
РС (уверење о држављанству, оригинал или оверена копија); психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом); доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз захтев доставити: оверен препис
дипломе о завршеном образовању; исправу коју издаје високошколска
установа, а којом се доказује да су кандидати у току студија положили
испите из педагогије и психологије и имају најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије
од шест месеци). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 020/351-393 или на адресу школе: ОШ
„Доситеј Обрадовић“, Осаоница, 36314 Штитаре.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
ОШ „ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО“
Беочин, Милоша Црњанског бб
тел. 021/871-341

Наставник српског језика

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане Правилником о степену и врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), и то: професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог
српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и
опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима, професор српскохрватског језика и југословенске
књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад
изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику, професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог
за српски језик и књижевност, професор српског језика и књижевности
у одељењима за националне мањине, професор српског језика и српске
књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
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књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска
књижевност и језик са компаратистиком), мастер професор језика и
књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик
и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене запосленог до
повратка са функције
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуне и посебне
услове прописане Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), и то: професор разредне наставе,
наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне културе
за основну школу.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће опште услове: да су
стекли одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
имају држављанство Република Србије; да знају језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (у школи се васпитно-образовни рад остварује на српском језику, доказ доставља кандидат само ако одговарајуће
образовање није стечено на српском језику). Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ и то потврду - уверење одговарајуће високошколске установе о броју бодова, односно положеним испитима или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци;
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, не старије од 6
месеци. Уверење о некажњању прибавља школа по службеној дужности.
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, подноси само изабрани кандидат. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. По истеку конкурсног рока директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, у
року од осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон: 021/871-341.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/485-4028

Предавач за ужу област Пословна информатика
на одређено време од 5 година, са непуним радним
временом - 10%

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор техничких наука; објављени
научни и стручни радови, најмање пет, из уже области за коју се кандидат бира; способност за наставни рад; држављанство Републике Србије.

Професор струковних студија за ужу област
Пословна информатика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор економских наука; објављени научни и стручни радови, најмање пет, из уже области за коју се
кандидат бира; способност за наставни рад; држављанство Републике
Србије.
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ОСТАЛО: Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, не може стећи звање наставника. Уз пријаву кандидати
подносе: фотокопије диплома о завршеним основним и последипломским
студијама, биографију, списак научних и стручних радова, као и саме
радове, доказ о држављанству. Пријаве се могу поднети лично, радним
даном, на адресу школе: Владимира Перића Валтера 4, Нови Сад, или
путем поште. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока за пријаву на конкурс,
сачинити извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на увид јавности на период од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем
огласне табле и сајта школе.

Сарадник у настави за ужу област Пословна
информатика
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент дипломских академских студија (мастер) или студент
специјалистичких студија у области информатичких наука; просечна оцена најмање 8 на претходним нивоима студија; склоност за наставни рад;
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, не може стећи звање сарадника. Уз пријаву кандидати
подносе: фотокопије диплома о завршеним основним студијама и доказ о
уписаним дипломским академским студијама - мастер, биографију, доказ
о држављанству. Пријаве се могу поднети лично, радним даном, на адресу школе: Владимира Перића Валтера 4, Нови Сад, или путем поште.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Комисија ће
у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву на конкурс сачинити
извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на увид јавности на
период од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем огласне
табле и сајта школе.

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

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

Сарадник у звање асистента за ужу област
Рачунарска техника и рачунарске комуникације
са 30% радног времена, на одређено време од 3
године
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро струке, услови прописани
чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета
у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни однос
(навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања
конкурса) и доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију,
оверене фотокопије диплома и додатка дипломи, оригинални доказ
о држављанству (не старији од 6 месеци), оригинални извод из матичне књиге рођених, уверење из суда да против кандидата није донето
решење о спровођењу истраге, није подигнута оптужница или поднет
оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности (свим дипломама стеченим у иностранству потребно је
приложити и доказ о нострификацији), списак објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу, за свако радно место посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и
потпуне пријаве. Конкурс за наставнике ће бити отворен 15 дана од дана
објављивања, а за сараднике 7 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА „20. ОКТОБАР“

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21430 Врбас, V пролетерске бригаде 1-3
тел. 021/700-250

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу област Аутоматика и
управљање системима

са 95% радног времена, на одређено време ради
замене запосленог распоређеног на дужност
директора

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

на одређено време од 5 година

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

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

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

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

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

Наставник у звање предавача за ужу област
Eлектроника
на одређено време од 5 година

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

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће законом прописане услове
за заснивање радног односа: да има одговарајуће образовање прописано
чланом 8, став 2 и 4 и чл. 120 и 121 став 7 и 10 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11
и 55/13), као и Правилником о врсти и степену образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013); лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (члан 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013).
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену
фотокопију уверења о држављанству, доказ да је у току студија положио испите из педагогије и психологије или да је положио стручни испит
или испит за лиценцу (оверена фотокопија индекса или уверења о положеним испитима, односно оверена копија уверења о положеном стручном испиту или оверена фотокопија обавештења о положеном испиту за
лиценцу); да познаје језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
кандидат доказује стеченим образовањем на српском језику или положеним испитом из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе; школа прибавља доказ да кандидат није осуђиван; доказ о психолошкој процени способности за рад са децом и ученицима (директор
врши ужи избор кандидата које у року од 8 дана од дана истека рока за
подношење пријава упућује на претходну психолошку процену способ-
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ности, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака). Пре закључења уговора о раду изабрани
кандидат доставља лекарско уверење. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
21460 Врбас, Палих бораца 2
тел. 021/702-515
факс 021/707-187
e-mail: osbjvrbas@gmail.com

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: високо образовање: професор разредне наставе, наставник
разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом, професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ, професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу. Кандидат мора да поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина прописано чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, 72/2009, 52/2011 и 55/2013); одговарајућим образовањем сматра
се 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 високо образовање на основним студијама у трајању од четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности 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; познавање српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме, доказ о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, односно уверење о положеним
испитима из педагогије и психологије у току студија издато од стране
одговарајуће високошколске установе или доказ о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу, уверење о држављанству Републике
Србије, доказ о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи је стечено образовање на српском језику или положен
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способости за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду; доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребном документацијом о
испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања. Одлуку о
избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве на конкурс
се шаљу на адресу: ОШ „Братство јединство“, Врбас, Палих бораца 2, са
назнаком: „За конкурс“ или се предају лично у школи.

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА

21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 2
тел. 021/881-777

Професор немачког језика

на одређено време ради замене запослене изабране
на функцију директора, најдуже до истека мандата
УСЛОВИ: Услови конкурса су прописани Законом о основама система
образовања и васпитања РС и Законом о средњој школи РС. У радни
однос може бити примљен само кандидат који испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање, држављанство Републике Србије, да није осуђи-
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ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Потребна је одговарајућа стручна спрема у складу са чл. 120 и 121 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09,
52/2011, 55/2013, 35/15 и 68/15) и чланом 28 Правилника о организацији
и систематизацији послова (дел.бр. 1466 од 14.11.2014. године). Кандидат треба да испуњава и остале услове у складу са Законом о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Уз потписану пријаву са
јасно назначеним радним местом за које конкурише, кандидат је дужан
да поднесе и одговарајуће веродостојне доказе (у оригиналу или оверене
фотокопије): диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених, уверење о некажњавању издато од
стране надлежног суда (не старије од 6 месеци), фотокопију личне карте и друго. Пријаву слати препорученом поштом или лично на протокол
школе. Адреса: Карловачка гимназија, Трг Бранка Радичевића 2, 21205
Сремски Карловци.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „20. ОКТОБАР“

21430 Врбас, Пете пролетерске бригаде 1-3
Конкурс објављен 02.12.2015. године поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“
21411 Бегеч, Краља Петра I 36
тел/факс: 021/898-009
e-mail: begso@open.telekom.rs

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове из члана 120, а у
вези са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања: да
има одговарајуће образовање, у складу са законом и Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи (професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар
за теоријску математику и примене, 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 инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи геометрије), професор
хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике
- теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар; лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани мастер, треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима из области математике или
примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија
или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике,
односно математике и информатике; да је кандидат психички, физички
и здравствено способан за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци), кратку биографију или CV. Пријаве на конкурс се подносе поштом, препорученом пошиљком на адресу:
21411 Бегеч, Краља Петра I 36, са назнаком: „Конкурс за радно место
наставника математике“ или лично у секретаријату школе, радним даном
од 10 до 12 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
директора и секретара школе и путем телефона: 021/898-009 и 898-682.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16
тел. 021/450-188, локал 124

Наставник (сва звања) за ужу област Основне
научне дисциплине у спорту и физичком
васпитању, група предмета: Кошарка
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор у звање утврђени су Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом и Правилником о организацији и систематизацији послова Факултета спорта
и физичког васпитања у Новом Саду и Правилником о ближим условима
за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду. Кандидати уз
пријаву на конкурс достављају: оверену копију дипломе доктора наука
из одговарајуће научне области, биографију са неопходним елементима
за писање извештаја, списак стручних радова као и саме радове, доказ о
неосуђиваности (МУП).

Наставник (сва звања) за ужу област
Основне научне дисциплине у спорту и
физичком васпитању, група предмета: Основе
истраживања у спорту и физичком васпитању
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор у звање утврђени су Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом и Правилником о организацији и систематизацији послова Факултета спорта
и физичког васпитања у Новом Саду и Правилником о ближим условима
за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду. Кандидати уз
пријаву на конкурс достављају: оверену копију дипломе доктора наука
из одговарајуће научне области, биографију са неопходним елементима
за писање извештаја, списак стручних радова као и саме радове, доказ о
неосуђиваности (МУП).

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

Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Интерна медицина
(Нефрологија)

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора медицинских наука. Остали услови утврђени су чланом 64 став 5 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о
ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о
изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског
факултета у Новом Саду. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе о испуњености
услова конкурса - оверене копије диплома, за клиничке предмете доказ
о радном односу у здравственој установи која је наставна база Медицинског факултета, списак радова и публикација (у два примерка), оригинале
или фотокопије радова и публикација, доказе о њиховом објављивању,
доказ о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности. Доказ о некажњавању прибавиће Медицински факултет службеним путем. Пријаве са документацијом подносе се Писарници Медицинског факултета у Новом Саду, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком:
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

Посао се не чека,
посао се тражи
32

| Број 656 | 13.01.2016.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО“

26000 Панчево, Петефијева 33-35
тел. 013/348-080
e-mail: osbratstvo1@mts.rs

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет,
одговарајућег смера, односно одговарајуће високо образовање сагласно
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања, као и
услови прописани Правилником о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/12); држављанство РС; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља установа).
ОСТАЛО: Уз пријаву потребно је приложити: кратку биографију, препис или оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених и фотокопију личне
карте. Пријаву са доказима о испуњавању услова слати на горенаведену
адресу, у року од 8 дана од објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПИРОТ
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др ДРАГУТИН ГОСТУШКИ“
18300 Пирот
Вука Караџића 1

Наставник клавира

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања, у истуреном одељењу у
Димитровграду, са 50% ангажовања
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: VII степен стручне спреме, дипломирани музичар - пијаниста, мастер музички уметник, професионални
статус клавириста; да има психичку, физичку, здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз
пријаву прилаже: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету - школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу, у року од 8 дана од објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ“
12000 Лучица

Наставник француског језика

на одређено време, док важи уредба Владе
Републике Србије
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (професор, односно дипломирани
филолог за француски језик и књижевност). Кандидати уз молбу треба
да приложе и следећа документа: оверену фотокопију дипломе, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС. Рок за подношење
молби је 8 дана од дана објављивања огласа.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ГАЛЕБ“

12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Васпитач

на одређено време до 15.06.2016. године, ради
замене запосленог
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне или основне академске студије) у трајању од три године или
на студијама другог степена (дипломске академске студије, специјалистичке академске студије - мастер или специјалистичке струковне студије)
- васпитач, односно више образовање за образовање васпитача у складу
са законом, дозвола за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
- лиценца и радно искуство на пословима васпитача од најмање годину дана. Кандидат уз пријаву мора доставити: уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију трајног
извода из матичне књиге рођених, диплому (или оверен препис исте) о
стеченој стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту, уверење о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника лиценца, доказ о радном искуству, лекарско уверење о психофизичкој
и општој здравственој способности за рад са децом (доставља се након
доношења одлуке о избору кандидата) Уверење да кандидат није правоснажно осуђиван за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка
3 Закона о основима система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15) прибавља установа по службеној дужности. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити
на горенаведену адресу, уз напомену: „Пријава на оглас“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУДЕ ЈОВИЋ“

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117

Наставник историје

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

Наставник српског језика

на одређено време до повратка в.д. директора
са функције, а најдуже до 6 месеци (18.05.2016.
године)

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка помоћника
директора са функције, а најдуже до 31.08.2016.
године, са 44% радног времена

Наставник француског језика

на одређено време преко 60 дана, до повратка
запослене са боловања, са 56% радног времена

Наставник српског језика

на одређено време преко 60 дана, до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: Кандидат поред писаног захтева за пријем у радни однос треба
да достави и следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о неосуђиваности из
основног суда, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ из МУП-а прибавља школа), диплому
или уверење о стеченом високом образовању (VII/1 степен стручне спреме одговарајуће врсте занимања) или стеченом академском називу мастер, уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, односно уверење о здравственом стању (подноси
се непосредно пре закључења уговора о раду), уверење или потврда 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 зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Наставник треба да испуњава услове прописане
чл. 8 ст. 2 и 4, чл. 120, 121 ст. 7, 9 и 10 Закона о основама система обра-
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зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015, 68/2015) и да има стручну спрему прописану Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013) и
Правилником о организацији и систематизацији послова. Послове наставника може да обавља лице које је стекло високо образовање на језику на
коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе (чл. 121 ст. 7
Закона). Наставник мора да има и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина из чл. 8 ст. 4 Закона (чл. 121 ст. 9 Закона).
Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона (чл. 121 ст. 10 Закона). Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Наведени документи морају бити оригинални или фотокопије
оверене у основном суду или општинској управи, не старији од 6 месеци. Неблаговремени, непотпуни и неуредни захтеви за пријем у радни
однос, односно приложени документи, неће бити узети у разматрање.
Захтеви за пријем у радни однос са доказима о испуњавању услова огласа
достављају се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, на адресу: ОШ „Дуде Јовић“ Жабари, Кнеза Милоша 117,
12374 Жабари. Телефони за информације: 012/250-119, 012/250-109 и
012/250-767.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
36310 Сјеница, Јаворска 1
тел. 020/741-038

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 59 члана 8
став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), и то: да имају
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 и 68/15), за наставника те врсте школе и подручја рада (основна
школа), за педагога и психолога; чланом 8 став 2 наведеног закона је
предвиђено да наставник и стручни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, б) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да имају дозволу за рад; да имају
обуку и положен испит за директора установе (програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за директора нису донети,
па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за директора у
року од годину дана од дана ступања на дужност, односно од дана када
се испуне за то законски услови - донет подзаконски акт); да имају најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 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 („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15); да имају држављанство
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе пријаву на конкурс, која треба да
садржи: биографске податке, податке о кретању у служби или радном
односу, као и податке о резултатима и постигнућима кандидата; оригинал уверење о држављанству, издато у претходних 6 месеци или оверену фотокопију истог; оригинал или оверену фотокопију дипломе којом
се доказује одговарајуће образовање; оригинал или оверену фотокопију
лиценце, односно уверења о положеном стручном испиту за наставника, односно психолога или педагога; оригинал или оверену фотокопију
потврде о најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (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, да буде потписана и оверена печатом послодавца који
издаје потврду); уколико кандидат није стекао средње, више или високо
образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је поло-
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жио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе; оквирни план рада за време мандата; доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду, и то у оригиналу
издатом у последњих 6 месеци или овереној фотокопији истог. Доказ да
кандидат испуњава услове из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, а који се односи на неосуђиваност за
кривична дела наведена у тој одредби закона, прибавља школа. Доказ
да имају положен испит за директора кандидати не достављају, јер нису
испуњени законски услови, те ће се доказ тражити након што се донесе
подзаконски акт којим се ова материја регулише. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. Фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа (суда, органа
општинске - градске управе) неће се узимати у обзир. Пријаве са потребном документацијом доставити лично, у затвореној коверти, са назнаком:
„За конкурс“ или послати на горенаведену адресу.

од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ,
односно да је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит за лиценцу. Доказ да кандидат зна српски
језик, на ком се остварује образовно-васпитни рад, достављају кандидати
који образовање нису стекли на српском језику. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА „12. ДЕЦЕМБАР“

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО“

36310 Сјеница, Нова бб

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, за рад у ИО Дунишиће
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања. Поред
општих услова прописаних Законом о раду, услова прописаних Законом
о основном образовању и васпитању, Законом о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
одговарајуће образовање, односно VII степен стручне спреме у одговарајућем занимању, у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени 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, 11/08,2/09, 4/09, 3/10, 11/2012,
15/13); да имају психичку, физичку и здравствену способност (лекарско
уверење доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду); да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни доставити
следећу документацију: диплому о завршеној школи, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење, уверење да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(прибавља школа по службеној дужности). Конкурс остаје отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36310 Сјеница, Кладница

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ број 650, од
02.12.2015. године, поништава се у целости.

ПРОКУПЉЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 194
тел. 027/329-252

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 16,67% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама и да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15). Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал
или оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
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ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 150
тел. 027/324-168
Оглас објављен 04.11.2015. у публикацији „Послови“, за радно
место: педагошки асистент, поништава се у целости.

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

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2016. године
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: диплому о стеченом одговарајућем образовању - IV степен стручне спреме, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, сертификат издат од
стране Министарства просвете о завршеној уводној обуци за педагошког
асистента, доказ о познавању ромског језика. Сва документа се прилажу
у оригиналу или као оверене фотокопије. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања.

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“

18430 Куршумлија, Вука Караџића 54
тел. 027/389-150

Педагог

на одређено време до повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: завршен факултет и звање: професор педагогије, дипломирани
педагог - општи смер или смер опште педагогије, дипломирани школски
педагог - психолог, дипломирани педагог, дипломирани педагог - мастер, без обзира на радно искуство. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи и Законом 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. Уз
пријаву приложити: уверење о држављанству Републике Србије и диплому. Лекарско уверење се подноси пре закључена уговора о раду.

ГИМНАЗИЈА

18430 Куршумлија, Карађорђева 2
тел. 027/0389 020

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање за
наставника или стручног сарадника из члана 8 став 2 Закона 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. или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Кандидат треба да има: дозволу за рад - лиценцу
за наставника, педагога или психолога, односно положен стручни испит;
обуку и положен испит за директора школе; најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; држављанство РС; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
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пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен
препис или фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу (дозвола за рад); потврду о радном искуству у установи од најмање 5 година на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; писмени доказ о знању језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад (уколико стечено образовање није
стечено на том језику); уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да није под истрагом (не старије од 6 месеци); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду; биографске
податке са прегледом кретања у служби. Напомена: уверење о положеном стручном испиту за директора се не прилаже, али је кандидат који
буде изабран за директора школе дужан да испит положи у року и под
условима које пропише надлежни министар. Рок за подношење пријаве
је 15 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс са документацијом
слати поштом на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за директора
школе“ или лично донети у школу. Ближе информације о конкурсу се
могу добити и путем телефона.

СМЕДЕРЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб
тел. 026/4761-078, 4761-699
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 16.12.2015. године,
поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/641-290

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике
Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству
Републике Србије и оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у
року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Домар

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом поседовање. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије и
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању.
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријава.
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СОМБОР
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
25000 Сомбор, Лазе Костића 3
тел. 025/437-574

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време до повратка запослене одсутне
преко 60 дана, за 56% радног времена
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; степен стручне спреме прописан чл. 8 ЗОСОВ-а; врста стручне спреме: висока или друга врста стручне спреме прописана Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 6/96, 3/99,
10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007,
1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009, 3/2010)
и чл. 6 Правилника о условима у погледу простора, опреме, наставних
средстава и степену и врсти стручне спреме наставника и андрагошких
асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; савладан Интегрални програм обуке за
остваривање функционалног основног образовања одраслих, предвиђен
Правилником о врсти образовања наставника који остварују наставни
план и програм функционалног основног образовања одраслих, који је
донео Министар просвете. Уз пријаву се прилажу (оверене фотокопије):
уверење о држављанству, диплома о стеченој стручној спреми, доказ о
савладаном Интегралном програму обуке за остваривање функционалног основног образовања одраслих. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве уз које се не доставе сви горенаведени документи ће се сматрати непотпуним. Пријаве које се доставе
након рока ће се сматрати неблаговременим. Пријаве се могу доставити лично или препорученом пошиљком. Рок за пријаву је 15 дана од
објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ“

25000 Сомбор, Вељка Петровића 4
тел. 025/412-630

Наставник енглеског језика

на одређено време преко 60 дана, до повратка
запослене на рад, за 70% норме

Наставник српског језика

на одређено време преко 60 дана, до повратка
запослене на рад, за 27,77% норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање - високо образовање у складу са чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању, „Сл. гласник РС“, 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године; одговарајуће образовање
мора бити у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи; 2) да има одговарајућу психичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) држављанство
Републике Србије; 5) да зна језик на којем се остварује васпитно-образовни рад. Услови из тачке 1 доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из тачака 1, 4, 5
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 прибавља установа. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, диплому
о стеченој стручној спреми, односно оверену копију дипломе. Проверу
психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања. Уверење о психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прилаже изабрани кандидат. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.
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ОШ „НЕСТОР ЖУЧНИ“

25234 Лалић, Југословенска 52
тел. 025/870-015

Наставник физичког васпитања - изабрани
спорт
са 20% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: испуњеност услова предвиђених чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11,
55/13 и 68/15), врста и степен образовања по Правилнику о степену и
врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из
изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013): професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор
физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске
рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор
физичког васпитања и кинезитерапије, дипломирани професор физичког васпитања и спорта. Кандидат треба да испуњава опште услове за
пријем у радни однос предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11,
55/13 и 68/15). Уз пријаву кандидати подносе: краћу биографију, оригинал диплому или оверену фотокопију доказа о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне
књиге рођених. Доказ о испуњености услова из чл. 120 став 1 тачка 2
подноси се пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве се подносе
на горенаведену адресу. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

22222 Мартинци, Железничка 2
тел. 022/669-405

Професор енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 90% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или главни
предмет/профил енглески језик), мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет/профил енглески језик), дипломирани филолог англиста - мастер, на основу чл. 120, 132 ст. 6 тачка 1
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 и 55/2013), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, број 11/2012 и 15/2013) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у школи; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад (проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање, у
року од осам дана од дана истека рока за подношење пријаве); 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: диплому
о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), уверење да
није осуђиван за кривична дела утврђена у Закону о основама система
образовања и васпитања, чл. 120 став 1 тачка 3 (прибавља се у СУП-у,
према месту пребивалишта), потврду о радном искуству на наведеним
пословима (ако има радно искуство), биографију, односно податке о кретању у служби. Уверење о здравственој способности за рад са децом и
ученицима изабрани кандидат прибавља од службе медицине рада, пре
закључења уговора о раду. Документа се подносе у оригиналу или овереној копији. Пријаве са документацијом слати на адресу школе: Основна
школа „Јован Јовановић Змај“, Железничка 2, 22222 Мартинци, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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СУБОТИЦА
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Сарадник у настави за ужу научну област
Развојно машинство

на период од једне године, са 75% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да испуњава услове
утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15
- аутентично тумачење и 68/15), Правилником о условима, начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника и Статутом Високе техничке школе струковних студија у Суботици.
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог
степена, уз доказ о статусу студента дипломских академских или специјалистичких студија, доказ о укупној просечној оцени најмање осам (8) на
студијама првог степена, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених и доказ да није осуђиван (прибавља се у МУП-у). Пријаву
са доказима о испуњавању услова конкурса доставити секретаријату школе, на адресу: Висока техничка школа струковних студија, Марка Орешковића 16, Суботица, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора економских наука. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге
услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, с изменама и допунама од
23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 15.11.2013.
године и 04.06.2015. године, Статута Економског факултета у Суботици
бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, с изменама и допунама од 06.03.2013.
године, 04.06.2015. године и 09.07.2015. године и Правилника о избору
наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од
15.01.2013. године, с изменама и допунама од 07.03.2013. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем
раду, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене фотокопије диплома, списак радова и саме радове, потврду да лице
није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи,
као и све остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених законом, Статутом Универзитета, Статутом и Правилником Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у
Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ШАБАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СЛАВА КОВИЋ“
Богатић
тел. 015/7786-881

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о
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основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено
на студијама другог степена, дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије,
у складу са Законом о високом образовању, или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године), за наставника, васпитача, педагога
или психолога, поседовање дозволе за рад; психичка, физичка и здравствена способноста за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност 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 конкурс је
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству), извод из
матичне књиге рођених, оверен препис /фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, однсно стручном испиту, потврду о радном искуству, уверење
суда да се не води истрага и кривични поступак, биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора установе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара и на
број телефона: 015/7786-881.

СРЕДЊА ШКОЛА

15220 Коцељева, Доситејева 1

Професор српског језика

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 став 2 и чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања и да има одговарајуће образовање, у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у средњој школи.

Спремачица

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: НК радник, да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 став
2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у средњој школи.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
конкурса, на адресу: Средња школа, Доситејева 1, 15220 Коцељева. Уз
пријаву приложити доказе о испуњавању тражених услова (копија дипломе, држављанство).

УЖИЦЕ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „СТАРИ ГРАД“
31000 Ужице, Градска 1
тел. 031/552-765

Конкурс објављен 28.10.2015. године у публикацији „Послови“
поништава се за радно место: професор грађанског васпитања,
са 23% радног времена, на одређено време до краја школске
године. У осталом делу конкурс остаје непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ“
31000 Ужице, Николе Пашића 17
тел. 031/514-272

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

www.nsz.gov.rs
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В РА Њ Е
СРЕДЊА ШКОЛА
„СЕЗАИ СУРОИ“

17520 Бујановац, Миђени бб
тел. 017/653-826

Наставник биологије

на одређено време до повратка наставника са места
дужности директора школе

Наставник машинства

на одређено време до повратка наставника са места
дужности директора школе

Наставник физичког васпитања (заменик
директора школе)

са 50% радног времена, на одређено време до
завршетка школске године, односно до 31.08.2016.
године

Наставник историје (заменик директора школе)
са 50% радног времена, на одређено време до
завршетка школске године, односно до 31.08.2016.
године

Наставник енглеског језика

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

Психолог школе

на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање од 10. септембра 2005. године,
у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07, 97/08 и 44/10) или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Изузетно, наставник је лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Кандидати поред општих услова утврђених
Законом о раду треба да испуњавају и следеће услове на основу члана
120 став 1 тачке 1-4 и став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15): 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. Доказ о одговарајућем образовању и држављанство Републике
Србије подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца прибавља школа. Конкурс
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Кандидати подносе комплетну документацију у наведеном року, на горенаведену адресу. Непотпуна и неблаговремено приспела документација
се неће узимати у разматрање. Напомена: настава у школи изводи се на
албанском језику.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МУХАРЕМ КАДРИУ“

Бујановац, Село Велики Трновац
тел. 017/656-671
Поновљени конкурс

Директор

на мандатни период од четири године
13.01.2016. | Број 656 |
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УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 и 3 и члана 120 Закона о основама система образовања и
васпитања; дужност директора школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставнике те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; изузетно, дужност директора основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, за наставнике те врсте школе, дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања. На поновљеном конкурсу кандидати
који имају одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања равноправни су.
ОСТАЛО: дозвола за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство
Републике Србије; да лице није осуђивано 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 - за кандидате које испуњавају услове конкурса у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, а за
кандидате који испуњавају услове конкурса у складу са чланом 8 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања - најмање 10 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. На поновљеном конкурсу кандидати који
имају одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама
система образовања и васпитања равноправни су. Доказ о испуњености
услова предвиђених чланом 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ прибавља школа по службеној дужности, преко надлежних органа. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис - фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, доказ о држављанству (уверење
о држављанству), оверен препис - фотокопију извода из матичне књиге
рођених, оверен препис - фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу или уверење о положеном стручном испиту, потврду о радном
искуству, радну биографију, лекарско уверење, оквирни план рада за
време мандата, доказ о поседовању организационих способности (факултативно). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе. Пријаве које су неблаговремене, непотпуне
и са неадекватном документацијом, неће се узети у разматрање.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9. МАЈ“
Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник индивидуалне наставе - логопед

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (замена одсутне запослене која је
засновала радни однос на одређено време без
конкурса, до преузимања запосленог, односно до
коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу,
на основу члана 132 став 1 тачка 2 Закона о
основама система образовања и васпитања)
УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) 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; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Поред општих услова за пријем у радни однос,
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
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ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави следеће доказе: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију доказа да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; програм за стицање образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као
програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима
се уређује високо образовање; наставник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 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, о чему доставља доказ у овереној фотокопији; оверену фотокопију
уверења о држављанству; оверену фотокопију доказа да је лице стекло
одговарајуће образовање на српском језику или да је положило испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности за наведена
кривична дела прибавља школа. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене,
непотпуне и неуредне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
доказима подносе се на адресу: Основна и средња школа „9. мај“, 23000
Зрењанин, Народне омладине 16, са назнаком: „За конкурс“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
Житиште, Иве Лоле Рибара 4

Сервирка

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат за пријем у радни однос треба да испуњава следеће
законом прописане услове: одговарајуће образовање - II степен стручне
спреме; психичка, физичка и здравствена способност; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: краћу биографију, оверену фотокопију сведочанства, уверење о
држављанству Републике Србије или оверену фотокопију уверења. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење)
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а уверење
из казнене евиденције установа ће прибавити службеним путем. Пријаве
са документацијом доставити лично или путем поште на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“

Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Професор техничког и информатичког
образовања

са 90% норме, на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) професор техничког образовања, 2) професор технике, 3)
професор технике и информатике, 4) професор информатике и техничког образовања, 5) професор техничког образовања и машинства, 6)
професор технике и машинства, 7) професор машинства, 8) професор
електротехнике, 9) професор техничког образовања и техничког цртања,
10) професор техничког образовања и физике, 11) професор физике
и основа технике, 12) професор техничког образовања и хемије, 13)
дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, 14)
дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, 15)
професор физике и основа технике за основну школу, 16) професор тех-
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ничког образовања и васпитања, 17) професор техничког васпитања и
образовања, 18) професор политехничког образовања и васпитања, 19)
професор политехничког васпитања и образовања, 20) професор политехничког образовања, 21) професор технике и графичких комуникација,
22) професор производно-техничког образовања, 23) дипломирани педагог за техничко образовање, 24) дипломирани педагог за физику и основе технике, 25) професор основа технике и производње, 26) професор
политехнике, 27) професор технике и медијатекарства, 28) професор техничког образовања и медијатекар, 29) дипломирани физичар - професор
физике и основа технике за основну школу - мастер, 30) дипломирани
професор физике и основа технике за основну школу - мастер, 31) дипломирани професор технике и информатике - мастер, 32) дипломирани професор технике - мастер, 33) мастер професор технике и информатике, 34)
мастер професор информатике и технике, 35) професор основа технике
и информатике. Наставу предмета одређених у ставу 1 овог члана могу
да изводе и лица која су завршила двопредметне студије на факултету,
ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у трајању
од осам семестара. Кандидати треба да испуњавају следеће услове: А)
у погледу образовања у складу са чланом 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013 и 68/2015); 1) да имају одговарајуће високо образовање, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015), на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно, наставник и васпитач јесте лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; лице мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; Б)
из чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015): у радни однос у установи 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; није осуђивано
правноснажном 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
(доказ да је стекло средње, више или високо образовање на језику на
коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уз пријаву на
конкурс доставити: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми (овера не старија од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (овера не старија од 6 месеци), оверену фотокопију држављанства (овера не старија од 6 месеци),
потврду са факултета као доказ да лице има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима кандидати ће доставити пре закључења
уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља установа. Кандидати
који испуњавају горенаведене услове биће упућени на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са потребном документацијом доставити поштом,
у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број
телефона: 023/771-109.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА
ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
Зрењанин, Народног фронта 1

Наставник физичког васпитања

у настави на мађарском језику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, за
70% радног времена
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке културе; професор физичке културе; професор физичког васпитања
- дипломирани тренер са назнаком спортске гране; 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;
одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразованих предмета, стручних сарадника
и васпитача у стрчним школама (оверену фотокопију дипломе кандидат
подноси уз пријаву на конкурс); да је кандидат држављанин Републике Србије (оригинал уверење о држављанству, не старије од 6 месеци,
кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току
студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина) - кандидат подноси
уз пријаву; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење прибавља школа по службеној дужности); доказ
о стеченом средњем, вишем или високом образовању на мађарском језику или положеном испиту из мађарског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (доказ о испуњености услова - оверену фотокопију кандидат подноси уз пријаву на конкурс). Рок за подношење пријава
са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати поштом или
предати лично: Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла“,
Народног фронта 1, 23000 Зрењанин.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ“
Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове: васпитач или стручни сарадник који поседује одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије, у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године и најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; васпитач који уз испуњеност осталих услова има одговарајуће
образовање (високо образовање на студијама првог степена - основне
академске студије, односно струковне студије, студије у трајању од три
године или више образовање) и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог
одговорајућег образовања; поседовање психичке, физичке и здравстевене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад; дозвола за рад, обука и положен испит за директора. Директор се
бира на период од четири године. Изабрани директор који нема положени испит за директора дужан је да исти положи у року од годину дана од
дана ступања на дужност. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у листу „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе, у оригиналу или овереним фотокопијама: доказ о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплому о стеченом
образовању, лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравстевену способности за рад са децом и ученицима; оверен препис уверења о
положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад); потврду о радном искуству у области образовања; преглед кретања у служби
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Наука и образовање
са биографским подацима; доказе о својим стручним и организационим
способностима (необавезно). Уверење да кандидат није осуђиван прибавља установа службеним путем. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара установе и путем телефона: 023/771-058.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Инжењерство заштите животне средине
на одређено време од три године

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН КНИЋАНИН“

23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4
тел. 023/867-001, факс: 023/867-600
e-mail: ossknicanin@beotel.net

Наставник ликовне културе

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, са 25% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 75/14), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 8, 120, 121 и 122 Закона
о основама система образовања и васпитања и у члану 3 став 1 тачка 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи: да има одговарајуће високо образовање,
стечено на студијама 2. степена, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно, наставник и васпитач
је и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама 1. степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од 3 године и вишим образовањем; наставник, васпитач и
стручни сарадник мора имати образовање из педагошких, психолошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од минимум 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; наставник,
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из
педагогије, психологије и методике или је положио испит за лиценцу,
односно стручни испит, сматра се да има образовање из педагошких,
психолошких и методичких дисциплина; послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад
(лиценцу); без лиценце може да ради као наставник, васпитач и стручни сарадник: 1. приправник (максимално 2 године од дана заснивања
радног односа); 2. лице које испуњава услове за наставника, васпитача
и стручног сарадника са стажом стеченим ван установе (максимално 2
године од дана заснивања радног односа); 3. лице које је засновало радни однос ради замене одсутног запосленог (максимално 2 године од дана
заснивања радног односа); 4. сарадник у предшколској установи (ако има
образовање из чл 8 став 4 Закона); 5. педагошки асистент и помоћни
наставник. Послове наставника ликовне културе може да обавља лице
које је стекло неко од следећих звања: дипломирани сликар; академски
сликар - ликовни педагог; академски графичар - ликовни педагог; академски вајар - ликовни педагог; дипломирани сликар - професор ликовне
културе; дипломирани графичар - професор ликовне културе; дипломирани вајар - професор ликовне културе; дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе; дипломирани уметник нових ликовних
медија - професор ликовне културе; дипломирани уметник фотографије
- професор ликовне културе; дипломирани сликар - професор; дипломирани вајар; дипломирани вајар - професор; дипломирани графички
дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипломи-
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рани сликар зидног сликарства; дипломирани графичар; дипломирани
графичар - професор; професор ликовних уметности; наставник ликовне
културе; мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије
из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна); мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из
области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна);
мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије
из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна); мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна); лице са
завршеним факултетом ликовних уметности; лице са завршеним факултетом примењених уметности - лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидат је дужан да обавезно достави: доказ о одговарајућем високом образовању (оверена фотокопија дипломе/уверења
траженог степена и врсте образовања) и доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија доказа
који издаје високошколска установа); уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених - оригинал
или оверена фотокопија; доказ да је стекао средње, више или високо
образовање на српском језику или је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику сматра се доказом о знању српског језика). Извештај
из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење (оригинал или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
У поступку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, у року од 8 дана од дана истека рока за
подношење пријава. Психолошку процену способности врши Национална
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. У року
од 8 дана од добијања резултата психолошке процене директор доноси
одлуку о избору кандидата. Рок за подношење пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на
адресу школе: Жарка Зрењанина 4, 23265 Книћанин, са назнаком: „За
конкурс“. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За
све додатне информације обратити се директору школе, на број телефона: 023/867-001.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

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

РАЗГОВОР ЗА ПОСАО
Како се припремити за интервју са послодавцем?
Примарни циљ разговора за посао јесте да на
исти будете и примљени. Секундарни циљ је да у случају да не будете изабрани за наведено радно место,
оставите такав утисак да вас компанија има у виду за
неке друге одговарајуће послове у том предузећу убудуће, односно, да ваше податке задржи у својој бази
података. Наравно, један од циљева је и усавршавање
сопственог представљања, односно, стицање самопоуздања за будућа успешна конкурисања.
Припрема
Сазнајте основне податке о послодавцу (делатност - чиме се бави, какав кодекс понашања постоји у
предузећу, где се налази - место рада, колике су плате,
итд).
Ажурирајте сопствену радну биографију и погледајте шта сте навели у пријави на оглас.
Обуците се према утиску који желите да оставите
и према кодексу облачења у наведеном предузећу.
Крените на време на заказани разговор (да не
дођете прерано, али немојте ни да касните, водите рачуна о гужви у превозу, временским условима, итд.).
Долазак на разговор
На разговор дођите неколико минута пре заказаног термина.
Обавезно се представите саговорнику. Руковање
са саговорником зависи од ситуације у којој се налазите. Уколико је саговорник устао да вас дочека, обавезно пружите руку и уз осмех се представите.
Уколико вас нису понудили да седнете, потребно
је да питате где можете да седнете. Седите усправно,
са саговорником успоставите контакт очима, уз благ
осмех. Будите мирни, сталожени и сконцентрисани. И
наравно, позитиван став, пре свега!
Ток разговора
Одговарајте на постављена питања. Не прекидајте саговорника док говори. Трудите се да одговарате
течно, јасно и концизно. Покажите саговорнику да га
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слушате и учествујете у самом разговору. Настојте
да будете смирени и смањите евентуалну трему на
најмању могућу меру. Одговарајте на постављена питања, не ширите тему ван истих. Користите одговарајуће језичке изразе адекватне компанији у којој се
налазите, без употребе жаргона.
Припремите се за могућа питања која вам могу
бити постављена, на пример:
■ да истакнете пар својих предности у вези са
позицијом на коју конкуришете и пословну политику
саме компаније;
■ на питања која могу да вас прикажу у лошем
светлу припремите неутралне одговоре;
■ на питања како радите у стресним ситуацијама, како решавате проблеме, како се сналазите у ванредним ситуацијама, припремите одговоре из сопствене праксе - како и на који начин сте у претходним
пословним ситуацијама решавали исте;
■ када описујете сопствене слабости, нека то
буду ,,слабости“ које су добре за послодавца (нпр: претерана одговорност, прецизност, ефикасност).
Завршетак разговора
Устаните и рукујте се са саговорником. Обавезно
се захвалите на указаној шанси да представите себе и
још једном изразите јаку жељу (мотивисаност) за рад
у наведној компанији. Питајте када можете да очекујете повратну информацију о резултату конкурса и
на који начин ћете бити обавештени о истом.
За детаљније информације препоручујемо да се
информишете код свог саветника за запошљавање о
укључивању на Обуку за активно тражење посла или
у Клуб за тражење посла.
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АКТУЕЛНО Планови Министарства рада у 2016. години

ШТЕДЊА НЕЋЕ УГРОЗИТИ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА

„Циљ је да се у наредној години незапосленост смањи на 15 одсто“, каже министар
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин

М

инистар за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања Александар Вулин изјавио је да у следећој
години овај ресор очекује штедња, али да ниједно
право неће бити смањено.
„Очекује нас и даље штедња, али не у смислу да ће се на
било који начин штедети према корисницима социјалних давања. Буџет је у динар исти, неће бити ниједног јединог смањивања права“, рекао је Вулин за РТС и напоменуо да је циљ да
се у наредној години незапосленост смањи на 15 одсто. Вулин Друга скупштина Удружења заступника
је додао да се очекује знатан прилив људи на евиденцију Нау осигурању - ESICHER Србија
ционалне службе за запошљавање, будући да ће тећи процес
рационализације и решавања предузећа у реструктурирању,
али и да ће велики број људи одлучити да отпремнине усмери
ка покретању сопственог бизниса.
У јануару почиње исплата дуга према војним пензионерима. Вулин је рекао да је 84 одсто војних осигураника који су сада у исплати потписало вансудско поравнање, од тога око 6.000
је одустало од тужбе против државе, па ће њима у јануару бити просечно исплаћено око 305.000 динара дуга. Такође, решено
је и питање дуга према пољопривредним пензионерима, односно њиховим наследницима, јер је у питању исплата погребних
трошкова, за шта је издвојено 1,7 милијарди динара, а да се исплаћује и дуг према корисницима посебне социјалне помоћи
за случај незапослености који живе на простору Косова и централне Србије.
Министар је напоменуо да је настављена контрола инвалидских пензија, а позвао је све раднике чије су здравствене
књижице неоверене да се обрате инспекцији и тако им помогну да буду ефикаснији. Према његовим речима, 242 инспектора
су ове године имала више од 60.000 инспекцијских налаза.

Филијала Националне службе за
запошљавање у Сомбору

ПАД НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
ДРУГУ ГОДИНУ ЗАРЕДОМ

Д

ругу годину заредом Филијала Сомбор НСЗ бележи
пад стопе незапослености, односно повећање броја
лица која су се запослила. На подручју надлежности ове службе, у току прошле године забележена је
стопа од 6,5 одсто, а ове године стопа запослености је седам
одсто у односу на број лица која се налазе на евиденцији
службе.
„Морамо бити задовољни овим подацима, будући да је
у току ове године на евиденцију НСЗ пријављено око 1.000
лица. На евиденцији су радници Фабрике акумулатора Сомбор, Пољопривредног предузећа из Гакова и још неких фирми у реструктурирању, а не знамо још каква ће бити судбина
оџачког Хипола“, рекао је директор Филијале Сомбор Секула
Тањевић.
На евиденцији НСЗ у Западнобачком округу налази се
укупно 19.214 незапослених, од тога 7.240 са подручја Сомбора, 3.576 из Апатина, 5.049 из Куле, а најмање је пријављених из Оџака - 3.320. У свим овим општинама забележена
је смањена стопа незапослености, посебно у Оџацима. По
Тањевићевим речима, у смањењу броја незапослених на територији оџачке општине, свакако су имале великог утицаја
инвестиције попут „Магне“ и „Грајнера“, а у мањој мери и
„Стандард гаса“, као и упошљавање по основу јавних радова.
„Увек су млади чинили највећи део армије незапослених,
а сада, први пут у историји службе, најбројнији на евиденцији незапослених су старији од 50 година“, рекао је директор
Тањевић.
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НБС овогодишњи добитник признања „Мој избор“

ПРИЗНАЊЕ ЗА
ВОЛОНТИРАЊЕ И
СОЛИДАРНОСТ

Народна банка Србије (НБС) овогодишњи је добитник
признања „Мој избор“, у категорији Волонтерско ангажовање и солидарност запослених, које додељује удружење
„Моја Србија“, уз подршку Привредне коморе Београда и
Града Београда. НБС је награђена за волонтерско ангажовање и солидарност запослених који су у протеклом периоду учествовали у више од 15 друштвено одговорних активности, с циљем пружања хуманитарне и волонтерске помоћи
становништву погођеном поплавама, деци и омладини са
сметњама у развоју, деци из социјално угрожених породица, особама са хендикепом и старијим особама, саопштила
је НБС.
Циљ доделе признања „Мој избор“ за друштвену одговорност је подстицање компанија и институција да улажу у
очување животне средине, у развој заједнице у којој послују,
као и да допринесу побољшању живота својих запослених,
њихових породица и друштва у целини.
НБС је посебно поносна на солидарност коју су запослени
исказали према становништву погођеном поплавама, када
је континуирано, путем различитих активности, прикупљена знатна материјална и финансијска помоћ. У последњих
годину дана организоване су и три волонтерске акције у
сарадњи са удружењима и школама за децу са сметњама у
развоју. Организоване су и четири хуманитарне изложбе у
зградама НБС у Београду и Новом Саду, у циљу подстицања
инклузије и стваралаштва деце и омладине са сметњама у
развоју. Поред тога, запослени у НБС већ осму годину заредом прикупљају храну за социјално угрожено становништво
и новогодишње пакетиће за децу са сметњама у развоју и без
родитељског старања.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО Подстицаји запошљавању у 2016. години важиће и за мала, микро предузећа и
предузетнике

ПОВРАЋАЈ ПОРЕЗА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ

На „попуст“ 75 одсто пореза и доприноса досад су могли да рачунају само
инвеститори који запосле најмање 100 људи. Услов за повраћај 75 одсто пореза и
доприноса је повећање броја радника за најмање двоје, у односу на 31. октобар 2015.

П

одстицаји запошљавању нових радника од 2016. године важиће и за
мала и микро предузећа и предузетнике, и то ако упосле појачање од најмање двоје запослених. У том случају моћи ће
да поврате 75 одсто пореза и доприноса. На
толики „попуст“ досад су могли да рачунају
само инвеститори који запосле најмање 100
људи.
И предузетници и мала и микро предузећа повраћај ће моћи да остваре све до
краја 2017. године. Изменама и допунама
Закона о порезу на доходак грађана и о
доприносима на обавезно социјално осигурање, предвиђено је да постојеће повластице за нове раднике важе до краја јуна 2016,
али ће и на њих послодавци моћи да рачу-

На нето плату од 25.000 динара укупни порези
и доприноси износе 15.124 динара. Порезници би
им вратили 11.908 динара. Aко послодавац новозапосленима исплаћује чистих 40.000 динара,
на порезе и доприносе даје укупно 24.114 динара.
Држава ће му за појачање вратити 18.975.
нају годину и по дуже. Да би остварили услове да поврате
75 одсто пореза и доприноса, мала, микро предузећа и
предузетници морају да повећају број радника у односу
на стање 31. октобра ове године. Уколико прво запосле
само једног, а тек онда другог радника, подстицаји ће
важити од момента упошљавања другог. У случају да су
отпуштали раднике, на подстицаје могу да рачунају тек
када надмаше број са краја октобра.
У случају нето плате од 25.000 динара, рачуница
рачуновођа каже да укупни порези и доприноси износе
15.124 динара. Порезници би им вратили 11.908 динара. Aко послодавац новозапосленима исплаћује чистих
40.000 динара, на порезе и доприносе даје укупно 24.114
динара. Држава ће му за појачање вратити 18.975.
У Унији послодаваца најављене измене поздрављају
и верују да би могле да утичу на смањење рада „на црно“.
„Таква мера је могла да се донесе и раније“, сматра
Небојша Aтанацковић, председник Уније послодаваца.
„Често смо скретали пажњу и тражили такве подстицаје. У Србији велики број радника ради непријављено
и на такве послодавце би оваква мера могла да делује.
Треба очекивати да ће запосленост статистички порасти.
Међутим, да би се и физички повећао број радника, логика је другачија. Послодавац запошљава само оног ко му
треба. Колико год да му држава плати, он неће ангажовати непотребне раднике. Да би запосленост и реално расла,
мора да напредује привреда“, напомиње Атанацковић.
Бесплатна публикација о запошљавању

Од 1. јануара мања казна за
неплаћање пореза
Досадашња казна од 50.000 динара уведена је средином 2014. године, по предлогу бившег министра Лазара Крстића, а извор „Блица“ наводи да је ова драстична
казна грешка министра и његовог тима. Идеја је била да
се повећањем казни утиче на све пореске обвезнике да
на време размишљају о својим обавезама, али члан 188,
којим је предвиђено да сви грађани који не плате порез
буду кажњени са минимално 50.000 динара, није иницијално био предвиђен.
Поред ниже казне за грађане, Закон предвиђа и блаже
казне за правна лица. Тако, власници фирми који не поднесу пореску пријаву у року или не плате порез у целости, уместо досадашњих 150.000 динара биће кажњени са
100.000 динара.
Досад су прво били измиривани трошкови наплате,
затим износ затезне камате и на крају главна пореска
обавеза. Сада се редослед мења у супротном смеру. Све
што се уплати иде прво на главни порески дуг, затим на
камате, па тек онда на трошкове наплате. Предвиђено је и
да дуговања по основу доприноса за обавезно социјално
осигурање не могу застарети. Ово значи да ће закон увек
обавезивати послодавца који није уплатио доприносе.
Укупан дуг држави за порезе и доприносе је 600 милијарди динара.
Подстицаји запошљавању и јесу једна од мера из Националног програма смањења сиве економије. У Савезу
рачуновођа Србије, међутим, упозоравају да за смањење
нелегалних токова ваља решити и неке друге проблеме.
„Ми се често бавимо и решавамо само последице, а не
узрок. Морамо да имамо добро финансијско извештавање.
Треба нам обрачун производње. Зна се да од 100 метара штофа испадне 30 одела. A код нас изађе десет одела,
а 20 оде на црно тржиште. И ником ништа“, каже Перо
Шкобић, генерални секретар Савеза рачуновођа Србије.
13.01.2016. | Број 656 |
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МИ И ЕВРОПА Млади становници Сивца, највећег села у Војводини, похрлили у
гастарбајтовање у чланицу Европске уније

ТРИ МЕСЕЦА РАДА - ТРИ ПАУЗЕ

Ради се у фабрикама за 600 евра месечно. Одлазе да раде на три месеца, после чега морају да
се врате кући и исто толико паузирају до повратка у словачке фабрике

М

лади становници Сивца,
којих је највише на евиденцији Службе за запошљавање у Кули, масовно су кренули трбухом за крухом у Словачку.
Незапослени из овог највећег села у
Војводини одлазе да раде на три месеца, после чега морају да се врате кући
и исто толико паузирају до повратка у
словачке фабрике - пишу „Новости“.
- Запослење у Словачкој нашли
смо на „Фејсбуку“, преко посредника
из Бачког Петровца, где већином живе

служи нам као преводилац. Пре поласка плаћамо само 1.500 динара за путно
осигурање, а агенција нам обезбеђује
посао и бесплатан смештај у близини
фабрика у којима нас примају - каже
Слободан Цвејин.
Он је радио у фабрици за произПосао у словачким фабрикама
налазе преко „Фејсбука“

ХОЋЕ И СТАРИЈИ

У првом таласу ове јесени у Словачку
су на рад пошли млади у двадесетим
и тридесетим годинама, а све је веће
интересовање и међу старијима од
40. Агенција из Бачког Петровца поставила је границу од 45 година, која
није строга, па ће и старијим кандидатима бити омогућено да раде. Са
уласком у еврозону Словачка је добила приступ издашном јефтином капиталу и врло живом тржишту, уз врло
низак ризик по властиту економску
стабилност. Са ниским порезима,
јефтином и обученом радном снагом, развијеном инфраструктуром и
средишњом географском локацијом,
успела је да привуче иностране произвођаче.
Словачка је при крају транзиције
из планске у модерну тржишну економију. Главне приватизације су
обављене, сектор банкарства је у
власништву странаца. Економски
развој и стабилност су много већи
него у Мађарској, Пољској или било
којој балтичкој држави. Словачка
економија је извозно усмерена (извоз
чини више од 80% ГДП), посебно извоз аутомобила.

Процедура

Пре подношења захтева за радну
дозволу, странци заинтересовани за
рад у Словачкој Републици морају
пронаћи посао. Обавеза будућег
послодавца је да изда гаранцију за
запошљавање која је истовремено и
део обрасца пријаве за радну дозволу. Послодавац мора навести разлоге зашто није било могуће попунити
радну позицију грађанима Словачке
који су евидентирани као незапослени, односно објаснити зашто запошљава страног држављанина. Писмо
запошљавања, односно гаранција
послодавца, главни је услов за издавање радне дозволе. Локалне канцеларије за рад, социјалне послове и
породицу издају радну дозволу на
период до две године.
Захтев за издавање радне дозволе
мора да садржи и следећа документа: доказ о образовању/квалификацији - диплома или уверење преведени на словачки језик; уверење или
копију уговора о пословној сарадњи
(уколико се захтев подноси за раднике ангажоване на извођењу радова
на територији Републике Словачке);
уколико апликацију подноси будући
послодавац прилаже се и писано пуномоћје послодавцу. Аутентичност
потписа на писаном пуномоћју послодавцу доказује се овером у складу са
законским прописима у земљи порекла или овером од стране словачког
нотара.
Словаци. Услов је био знање словачког
или мађарског, али су нам по том питању прогледали кроз прсте, јер у свакој групи је неко ко говори ове језике и
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водњу пластичних делова за аутомобиле и компјутере у Галанти. Према
његовим речима, онај ко је озбиљан и
вредан може пристојно да заради.
- Посао није лак, јер се ради 12
сати дневно, све време стојећи. За
нас почетнике, тешкоћа је и да се постигну норме које су прилично високе.
Реч је о пословима које тамошње становништво неће да ради, јер су слабо
плаћени за стандард ЕУ, чија је Словачка чланица - наводи Цвејин.
Ненад Вукашиновић је провео
три месеца у „Самсунговој“ фабрици у
Сеређу, близу Братиславе.
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- Радио сам по 12 сати у дневној и
ноћној смени и био стално на ногама,
али сам издржао. Задовољан сам зарадом од 600 евра месечно и једва чекам
да се после три месеца вратим тамо истиче Вукашиновић.

Услов је био знање словачког
или мађарског, али су нам по
том питању прогледали кроз
прсте, јер у свакој групи је неко ко
говори ове језике и служи нам као
преводилац
Цвејин сматра да је коректна зарада уколико од плате у Словачкој, по одбијању свих трошкова, остане месечно
450 евра.

Посао није лак, јер се ради 12
сати дневно. За нас почетнике,
тешкоћа је и да се постигну норме, које су прилично високе. Реч
је о пословима које тамошње
становништво неће да ради, јер
су слабо плаћени за стандард ЕУ
- каже Слободан Цвејин
- Да би се толико зарадило, потребно је испунити норму, али и радити прековремено, што тамо допуштају.
Имамо одличан смештај, а за храну,
која је у Словачкој јефтинија него код
нас, сами се сналазимо. Једино су тамо
скупље цигарете - каже Цвејин.
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МОЈ ПУТ Иако се бави спољном трговином, Софија Милованчевић промовисaла
српску кухињу у гастрономској престоници света - Француској

ИМАМ
СТО
ИДЕЈА
У
ГЛАВИ
Хтела сам да се изборим са предрасудама да је српска кухиња само за месароше.

Вековима смо постили, а наши стари су знали како да паметно комбинују производе, а
да не патимо од анемије или других болести повезаних са лошом исхраном

П

омисао на српску кухињу често одмах води ка роштиљу, печењу или сланини и чварцима, док ретко
кога подсети на ону другу, изворну, која се вековима
спремала и преносила са колена на колено. Управо
та посна јела махом из наших села, Софија Милованчевић,
пореклом из Србије, која живи у Паризу и бави се спољном
трговином, објединила је и представила у кувару на француском језику - „Моје посне гозбе“. Књигу је рекламирала преко
Француске асоцијације вегетаријанаца и у локалним новинама, а учествовала је и на фестивалима.
„Хтела сам да се изборим са предрасудама да је српска
кухиња само за месароше. Ако бисмо се придржавали свих
постова, постили бисмо две трећине дана у години. Веганска
кухиња је универзална и актуелна, она спаја људе свих вера
и у њој свако може да се пронађе. Чак иако волите месо, моја
књига ће вам дати идеје за нове прилоге и салате и открићете нове рецепте“, прича Софија.
На идеју о српском кувару дошла је пре десетак година, јер су њени пријатељи и колеге хвалили нашу кухињу,
а ништа нису знали о њој. Скупљала је рецепте, историјске
детаље и обичаје нашег народа и коначно објавила књигу
почетком године.
За њен кувар без животињских производа заинтересовани су Французи, али и наши људи, задовољни што се неко

сетио да рецепте сачува од заборава. Софија прича да има
наших суграђана који нису ни чули за нашу храну, а да су
им се касније највише допале пите, паприкаш и сармице од
зеља.
„Написала сам је на француском језику, мом матерњем,
јер сам се родила и живим у Француској. Желела сам да са
својим пријатељима, колегама и познаницима поделим чари
наше кухиње, да се захвалим својима за све што су ме научили, али и да оставим успомену својој деци“, искрена је Софија.
Према њеним речима, у француској кухињи доста се користи сојино млеко, сојине љуспице, свежа соја, тофу, биљне
масе и посни сиреви, што код нас није распрострањено.
Бесплатна публикација о запошљавању

„Предност српске кухиње је што је, с једне стране, увек
била веганска, а да тога нисмо свесни. Вековима смо постили, а наши стари су знали како да паметно комбинују производе, а да не патимо од анемије или других болести повезаних са лошом исхраном. Комбинација пасуља, купуса и
кукурузне погаче, идеалан је пример“, истиче Софија.
Као жена која воли да кува, Софија често спрема вегетаријанску храну, али своје ставове не намеће деци, супругу ни
пријатељима. Велико задовољство јој причињава да дочека
драге људе са српским јелима на столу.
„Основала сам групу на Фејсу, Моје посне гозбе, у којој
пишем о рецептима са Балкана и размењујем идеје са људима широм планете. У књизи сам највише користила рецепте
из моје фамилије, а највећу подршку добила сам од мајке,
која је савршена куварица. Између осталог, представила сам
пребранац, подварак, лењу питу, кромпирушу, руску салату
- укупно 60 јела“, каже Софија.
Софија Милованчевић је учествовала у дану отворених
врата Руске православне цркве у Паризу, што је била и прилика да умеси посне ситне колаче, лењу питу и представи
књигу. Током хуманитарне акције „Срцем за срце Србије“,
коју је организовао Фолклорни клуб „Извор“, са другим учесницама донела је своје специјалитете у Српску православну
цркву у Паризу, а сав прилог од продатих књига поклонила
је хуманитарној акцији за Косово и Метохију.
„Тренутно пишем другу књигу, о нашим слатким рецептима, и то ће бити илустровани преглед на српском и француском језику. Волела бих да Београд постане дестинација
за вегане из целе Европе или макар да будемо иницијатори
тог покрета. Могли бисмо да организујемо дане посне или
веганске кухиње у нашим ресторанима широм света. Можда
ћу једног дана покренути и кетеринг. Имам сто идеја у глави.
Када се размишља полако, али сигурно, све је могуће“, каже
Софија чији се кувар може купити само на сајту „Амазон“.
Извор: www.pricesadusom.com
13.01.2016. | Број 656 |
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ГОРЕ - ДОЛЕ Према рачуници Фондације Центра за заступање грађанских интереса

ЗАПОСЛЕНИ У БиХ РАДЕ 177 ДАНА ЗА ДРЖАВУ

З

апослени у Босни и Херцеговини (БиХ), који има срећу
да ради и има месечна примања од 1.000 КМ (511,6
евра), годишње ради за државу 177 дана, показала је
рачуница Фондације Центар за заступање грађанских
интереса (ЦПИ), преноси агенција „Фена“.
„Исти запослени мора да заради 1.611 марака месечно
(824 евра), односно да издвоји 629,28 марака за државу“, изјавила је представница ЦПИ Сарајево Мирјана Сирћо, током
уличне акције под називом „Колико месечно плаћате држави?“, коју је та фондација спровела на градском шеталишту
у Мостару.
„Ово је само једна у низу активности које Фондација од
оснивања 2009. године спроводи на едуковању грађана, како
би се више заинтересовали за то како се финансира власт и
где иду њихова финансијска издвајања кроз директне и индиректне порезе“, објаснила је Сирћо, а преноси „Фена“.

ЦРНА ГОРА
Просечна новембарска плата 482 евра

МАКЕДОНИЈА
Нето октобарски ЛД 360 евра
Просечна исплаћена нето плата у Македонији у октобру
ове године износила је 22.213 денара (359,8 евра), што је
повећање од 2,3 одсто у односу на исти месец лани, саопштио је македонски завод за статистику. Раст нето плата се дугује пре свега повећању у секторима: уметност,
забава и рекреација - 34,2 одсто, административне и помоћне услужне делатности - 9,3 одсто и друге услужне делатности - 8,3 процента, преноси портал Економски.
Повећање просечне октобарске нето плате у односу на
септембар забележено је и у секторима: грађевинарство
(3,6 одсто), рударство и вађење камена (3,6) и трговина на
велико и мало - поправка моторних возила и мотоцикала
(3,1 одсто).
Бруто плата је у октобру ове године износила 32.597 денара или 2,4 процента више у поређењу са истим месецом
2014. У октобру 2015. године 1,2 одсто запослених у Македонији није примило плату, наводи портал „Економски“.

Просечна бруто зарада у Црној Гори у новембру ове
године износила је 727 евра, док је просечна нето плата
била 482 евра и мања је 1,7 пута од минималне потрошачке корпе која је вредела 808,3 евра, према подацима
црногорског завода за статистику - Монстат. У односу на октобар, просечна зарада без пореза и доприноса у новембру је
забележила раст од 0,8 одсто, док је у поређењу са истим месецом 2014. године већа за 1 проценат.
„Ако се има у виду да су потрошачке цене у новембру у односу на октобар забележиле пад од 0,2 одсто, произилази да
су реалне нето зараде у истом периоду порасле један одсто“, наводи се у саопштењу Монстата, преносе црногорски медији.

Кинески званичник узео мито од 30
милиона долара

НЕСИГУРНА КУЋА ЗА ДОЛАРЕ

Нископозиционирани кинески званичник из енергетског сектора, оптужен да је у својој кући скривао више од 30
милиона долара, признао је пред кинеским судом кривицу
за корупцију. Бивши заменик директора у одељењу за угаљ
Националне енергетске администрације Веј Пенгјуан признао је да је примио мито у износу од 211 милиона јуана (32,5
милиона долара), али није успео да објасни порекло имовине
у вредности од 131 милиона јуана (20,2 милиона долара), наводи се у саопштењу суда у кинеском граду Баодинг, а преноси агенција АП.
Тај случај је крајем 2014. године привукао велику
пажњу, јер је саопштено да су истражитељи понели четири
од 16 апарата које користе за бројање новца како би успели
да преброје сав новац пронађен у његовој кући, што је окарактерисано као највећа икада заплена новца у Кини. Под
влашћу актуелног кинеског председника Си Ђинпинга,
Комунистичка партија је покренула опсежну кампању борбе против корупције, на чијем су се удару нашли и високо и
ниско позиционирани кадрови.
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„Мудис“ срезао кредитни рејтинг „Тошибе“

НАДУВАНИМ ПРОФИТОМ
ДО СМЕЋА

Проблеми јапанске електронске компаније „Тошиба“ додатно су се продубили, пошто је америчка бонитетна агенција „Мудис“ срезала њен кредитни рејтинг на статус „смећа“.
„Обарање кредитног рејтинга за два степена резултат
је најављеног реорганизовања пословања и слабих перспектива“, наводи се у саопштењу „Мудиса“ и упозорава на потенцијално ново резање рејтинга, преноси агенција „Франс
прес“.
Јапанска компанија је представила свеобухватни програм реструктурирања пословања, који обухвата укидање
6.800 радних места и садржи упозорење о евидентираном
рекордном годишњем губитку од 4,5 милијарди долара.
После ових вести, инвеститори су распродали своје акције
котиране на Токијској берзи, које су из тог разлога изгубиле
четвртину вредности у последња два дана трговања.
„Тошиба“ је раније ове године ангажовала независну
комисију, која је утврдила да је руководство компаније
вештачки надувавало цифре профита како би сакрило лоше
пословне резултате, наводи „Франс прес“.

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

САЗНАЈТЕ ВИШЕ Резултати истраживања „Оцени пут до посла”

ИМА КОНКУРСА - НЕМА ОДГОВОРА

Више од 90 одсто кандидата никада не добије обавештење о исходу конкурса.
Истраживање показало да компаније које траже раднике постају свесније да слањем
повратне информације у великој мери утичу на формирање става о компанији

П

риликом конкурисања на огласе за посао, кандидати веома
ретко добију повратну информацију, чак ни одбијеницу. Због
тога свака могућност да се та информација добије, али и оцени поступак
конкурисања за посао, кандидатима
много значи и може им бити од помоћи
приликом наредног конкурисања. Наиме, они који нуде посао, било преко посредника било сами, углавном указују
на оно што им је потребно, а пошто је
конкуренција веома велика, имају и велику могућност избора.
Преко сајта „Послови Инфостуд”
кандидати добијају комплетну информацију које услове треба задовољити
да би се конкурисало, шта послодавци
траже од кандидата, као и напомену
да ће се разматрати само пријаве које
одговарају траженом. Ипак, преко тог
сајта кандидати су већ неколико година у прилици да учествују у истраживању „Оцени пут до посла“, у којем
указују чиме су задовољни, а чиме не
приликом конкурисања на огласе. Овогодишњи резултати показују да постоје
извесни помаци у вези с обавештавањем о исходу конкурса за посао.
Начин на који компанија заказује
тест или интервју и ове године је међу
најбоље оцењеним аспектима у процесу избора, али је брзина процеса селекције лошије оцењена у односу на
претходне године. Ове године су у истраживању попуњена 80.423 упитника,
што је око 12.000 више у односу на лане.
Осим тога, оцењено је знатно више конкурса за посао - више од 13.000, а већи
је и број појединачних послодаваца готово 4.000. Иако је изостанак повратне информације о исходу конкурса
најслабије оцењен у процесу селекције
и регрутације, направљен је известан
напредак у односу на претходне године, јер је просечна оцена 1,6, док је 2014.
године износила 1,4.
Истраживање је показало да компаније које траже раднике постају свесније да слањем повратне информације
у великој мери утичу на формирање
става о компанији. Наиме, на тај начин
шаљу директну поруку кандидатима
да ли су пожељни као послодавци, али
показују и колико пажње поклањају избору будућих запослених.
Ове године кандидати су слабије
оценили брзину завршетка процеса
селекције, јер је просечна оцена 3,35
у односу на 3,38, колика је била 2014.
године. Остали сегменти процеса селеције - информисање о радном месту,
Бесплатна публикација о запошљавању

опис посла, радни услови, висина зараде и начин на који је компанија заказала интервју, оцењени су слично као и
претходне године и добили су просечну
оцену 3,45, односно 3,80.
Највећи број оних који конкуришу
за посао никад не добије обавештење
од потенцијалног послодавца о исходу
конкурса. Да ли је у питању недостатак
професионалне етике или лош пословни бонтон, тек Закон о раду је на страни приватних послодаваца, пошто нису
обавезни да обавештавају о исходу селекције.
Више од 90 одсто кандидата за
посао никада не добије обавештење о
исходу конкурса, показују резултати
ранијих истраживања сајта „Инфостуд“,
а тек седам одсто људи понекад добије
повратну информацију од потенцијалног послодавца. На тај начин већина
послодаваца не цени заинтересованост
кандидата, што је пракса која се у свету
подразумева. Тиме се отвара питање да
ли се у неким фирмама конкурси расписују формално.
Међу онима који нису били обавештени о исходу конкурса је и Да-

нијела Дојчиновић, која већ неколико
месеци преко сајтова за запошљавање
тражи посао у Србији и у Шведској.
Каже да је разлика у пословном бонтону велика. Према њеним речима, иако
је конкурисала за већи број послова у
Србији, никада није добила потврду од
послодавца да је примио биографију
или мејл.
„У Шведској увек примим потврду
да су примили мој мејл и када ће да се
јаве. Када се заврши конкурс обавесте
ме колико је кандидата конкурисало
за исти посао и када ће интервјуи бити
одржани“, каже Дојчиновићева.
Због лошег искуства и поражавајућих резултата истраживања, који
су се чак и погоршали у односу на претходне две године, кандидати су често
демотивисани и сумњају у регуларност
конкурса.
Елена Ердељановић, са интернет
портала „Инфостуд“, наводи да често
наилазе на коментаре посетилаца који
имају негативан став по питању конкурса.
„Трудимо се да им ставимо до
знања да нису сви конкурси намештени, неки пут, наравно, има и тога, али
не треба зато одустајати од пријављивања, јер се тако може пропустити нека
добра прилика“, истиче Елена.
Законом о државним службеницима јасно су дефинисане процедуре
конкурса за посао и обавештавања о
исходу селекције. Међутим, новим Законом о раду приватници су ослобођени те обавезе.
Мањак времена често је изговор
послодавцима да не обавештавају кандидате о резултатима конкурса. Међутим, због развоја нових технологија и
интернета таква оправдања немају основа.
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АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Косовска
Митровица

Вршац

Бор

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Сомбор

Зајечар

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сремска
Митровица

Ваљево

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Цара Душана 78
тел. 036/302-000
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Шабана Коче 18
тел. 020/330-000
Балканска 33
тел. 037/412-501
11. октобра 25
тел. 016/202-400
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

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

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Нови Сад

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

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

