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бити обрачунаване на основу истих елемената и исте основице.
Распон коефицијената ће се дефинисати посебним законима.
Тренутнo у државној управи има 1.500 послова, који ће ускоро бити
сведени на мање од 500
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Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин најавио је да ће ускоро
јавности бити представљен Закон о ваучерима за сезонски рад. Овај закон је посебно важан у Војводини, због
великог броја људи који сезонски раде на пољопривредним пословима, а који до сада ни на који начин нису
добијали ни социјално ни пензионо осигурање и није
им рачунат радни стаж. Али, нестрпљиво га очекују и
сви други који немају посао и којима је сезонски рад
прилика да бар нешто зараде. Надничари се надају добром роду у пољопривреди, грађевинци већој градњи, а
како ће наплатити свој рад - прочитајте у тексту Радни
стаж и сезонцима.
У „Години предузетништва“, Секретаријат за привреду града Београда организује први Београдски сајам
женског предузетништва, који ће се 15. марта одржати
у Коларчевој задужбини, на Студентском тргу 5, од 10
до 20 часова. Организатор најављује да ће се на сајму
представити око 30 успешних компанија у власништву
жена, а поред тога биће презентовани и програми и
пројекти које ће спроводити институције, чланице Савета за запошљавање града Београда у 2016. години.
Шта још очекује заинтересоване посетиоце - у тексту
Жене имају реч.
Тренутна ситуација је таква да у државној управи има 1.500 послова, који ће ускоро бити сведени на
мање од 500, у каталогу радних места који ради Министарство државне управе. Како ће се убудуће, после
усвајања Закона о систему плата запослених у јавном
сектору, обрачунавати зараде, рецимо, кафе-куварице
или возача у појединим јавним агенцијама и државним институцијама, где ови људи месечно зарађују и до
70.000 динара и све остале новине које се тичу зарада
око 500.000 грађана којима је држава послодавац, обрађујемо у Теми броја, текст Једнака плата за једнак
рад.
„Дванаесточасовно радно време је с једне стране
понекад пакао, а егзотика, са друге стране - рај. Тако је
то ваљда увек у животу“, каже Јован Павић из Ваљева.
Како је у потрази за добром зарадом овај млади кувар
стигао чак до Сејшела, прочитајте у рубрици Мој пут.
„Када је реч о могућностима запошљавања на отвореном тржишту рада у Србији, морају се узети у обзир
минимум два основна параметра - потражња послодаваца и број лица конкретних профила“, рекао је Зоран
Мартиновић, директор НСЗ. Статистика показује да ИТ
стручњаци, дипломирани машински инжењери, инжењери електротехнике, дипломирани економисти,
дипломирани правници, лекари опште медицине и
дипломирани фармацеути и даље најбрже долазе до
посла. Просечна дужина тражења посла најмања је
код дипломираних економиста - годину и пет месеци.
Када су у питању профили нижег нивоа образовања,
лакше долазе до посла књиговође, рачуновође, радници на обезбеђењу - техничари обезбеђења, медицинске
сестре, кувари, возачи, комерцијални техничари, административни техничари... Најтеже је дактилографима,
конфекционарима, кројачима... Све о дефицитарним занимањима у тексту Инжењери најближи послу.
Редакција

ПРИВРЕДА Београдски сајам женског предузетништва

ЖЕНЕ ИМАЈУ РЕЧ
На првом Београдском сајму женског
предузетништва представиће се око 30
успешних компанија у власништву жена

Секретаријат за привреду града Београда организује
први Београдски сајам женског предузетништва, који ће се
15. марта одржати у Коларчевој задужбини, на Студентском
тргу 5, од 10 до 20 часова.
Сајам се организује у сарадњи са чланицама Савета за
запошљавање града Београда, Националном службом за
запошљавање - Филијала Београд, Привредном комором Београда, Регионалном агенцијом за развој и интеграције „Београд“, Туристичком организацијом Београда и Коларчевом
задужбином.
„Циљ нам је да окупимо успешне жене нашег града, које
ће својим производима, услугама и кратким презентацијама
представити своје пословање од идеје до успешног бизниса
и на тај начин промовисати успешно бављење предузетништвом“, истакла је Тијана Маљковић, секретарка Секретаријата за привреду, позвавши све заинтересоване даме да
учествују на предстојећем сајму. На овој манифестацији промовисаће се женско предузетништво, како би искуство жена
које су се већ доказале у бизнису охрабрило и подстакло на
активније и самостално пословање представнице лепшег
пола.
На првом Београдском сајму женског предузетништва
представиће се око 30 успешних компанија у власништву
жена, а поред тога биће презентовани и програми и пројекти
које ће спроводити институције, чланице Савета за запошљавање града Београда у 2016. години, у циљу подршке развоју
женског предузетништва.

Све заинтересоване даме које желе да активно учествују на Београдском сајму женског предузетништва пријаву
могу послати на мејл адресу: slobodan.vasic@beograd.gov.rs.
Контакт особа је Слободан Васић, тел. 011/7157-395.

Ускоро Закон о ваучерима за сезонски рад

РАДНИ СТАЖ И СЕЗОНЦИМА

Закон је посебно важан у Војводини, због великог броја људи који сезонски раде на пољопривредним
пословима, а немају ни социјално, ни пензионо осигурање, нити им је рачунат радни стаж

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин најавио је да ће ускоро јавности бити
представљен Закон о ваучерима за сезонски рад. Вулин је током посете Геронтолошком центру у Кикинди рекао да ће један
од првих закона који ће бити донет након избора управо бити Закон о ваучерима за сезонски рад.
„Тај закон је посебно важан у Војводини, због великог броја људи који сезонски раде на пољопривредним пословима, а
који до сада ни на који начин нису добијали ни социјално, ни пензионо осигурање и није им рачунат радни стаж, а тим законом ће све те ствари бити регулисане“, рекао је Вулин.
Он је најавио да ће о закону разговарати са Инспекцијом рада, у чијој је надлежности да контролише на који ће се начин
спроводити.
„Наш посао је да земља буде добро уређена, у сваком случају боље него што смо затекли доласком на власт, а посебно
ћемо водити рачуна о томе да се рад на црно искорени, односно да у најмању руку буде неисплатив“, нагласио је Вулин.

Измена Закона о озакоњењу објеката

ПОПУСТ ЗА ЗАНАТЛИЈЕ

Занатлије ће за озакоњење радњи површине до 100 квадратних метара плаћати таксу од 5.000
динара, а не 250.000 динара, колико се иначе плаћа за комерцијалне објекте исте величине
Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић изјавила је да ће занатлије за озакоњење радњи до 100 квадратних метара плаћати таксу од 5.000 динара, а не 250.000 динара, колико се иначе плаћа
за комерцијалне објекте исте величине. Како је казала министарка, Закон о озакоњењу објеката „живи“ и показао је да
постоје одређене ствари које могу да се поправе.
Михајловићева је у изјави за Танјуг указала да занатлије неће бити посматране као комерцијални објекти, већ као
производни, те да ће за озакоњење радњи до 100 квадратних метара платити таксу од 5.000 динара, а не 250.000.
„Кад кажем занатлије, мислим на обућаре, посластичаре, фризере, све занате. Ово је и позив свима њима да озаконе
своје објекте“, поручила је Зорана Михајловић.

АКТУЕЛНО Најављено доношење Уредбе о
наставку повезивања радног стажа

ЈОШ ЈЕДАН РОК ЗА
ЗАБОРАВНЕ

До сада је за повезивање радног стажа
поднето 7.500 захтева, 920 је решено, а према
проценама Министарства рада око 13.000
људи би требало да буде укључено у ове мере

М

инистар за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Александар Вулин најавио је да ће Влада Србије ових
дана донети Уредбу о наставку повезивања радног стажа. У изјави за новинаре након промоције „Године предузетништва“, Вулин је казао да су уредбу радила министарства привреде и рада. До сада је за повезивање радног
стажа поднето 7.500 захтева, 920 је решено, а према проценама Министарства рада - око 13.000 људи би требало
да буде укључено у ове мере.
Вулин је указао да су мере које је предузело министарство већ дале одређене резултате и да повластице које су обезбеђене послодавцима никада нису биле тако широке и добро урађене. Подсетио је да су до сада послодавци били у обавези
да запослене ангажоване преко програма за запошљавање уз подршку министарства задрже најамање 24 месеца. Тај рок,
према његовим речима, многе је одбијао, па је смањен на 12 месеци, а за неке категорије и на само шест месеци.
Уведена је и могућност да мала и микропредузећа, као и предузетници, уколико запосле два радника добију од државе
рефундиране трошкове у висини до 75 одсто.
„Ова мера се примењује од 1. јануара ове године и траје до краја децембра 2017“, нагласио је Вулин и подсетио да је у овој
години за активне мере запошљавања преко Националне службе одвојено 2,8 милијарди динара и додатних 550 милиона
динара за подстицање запошљавања особа са инвалидитетом.

Стопа незапослености у четвртом кварталу у Србији 17,9 одсто

ШУМАДИЈА КОЛО ВОДИ

Највећа стопа запослености била је у Региону Шумадије и Западне Србије - 43,8
одсто. Стопа незапослености у Београдском региону износила је 19,3 одсто, а у
Региону Војводине 16,0 процената

С

топа незапослености у Србији, која представља удео
незапослених у укупном броју радно активног становништва, износила је 17,9 одсто у четвртом кварталу
2015. године, у односу на 16,7 процената у трећем тромесечју. Како је саопштио Републички завод за статистику
(РЗС), стопа незапослености за мушко становништво износи
17,4 одсто, а за женско 18,4 процента. Стопа незапослености
у Београдском региону износила је 19,3 одсто, а у Региону
Војводине 16,0 процената. У Региону Шумадије и Западне
Србије стопа незапослености била је 17,6, а у Региону Јужне и
Источне Србије 18,8 одсто.
Стопа запослености, која представља удео запослених у
укупном становништву старом 15 и више година, износила
је у четвртом кварталу 42,4 одсто. Стопа запослености код
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мушке популације је у посматраном тромесечју била 50,0
процената, а код женске 35,2 одсто.
Највећа стопа запослености била је у Региону Шумадије
и Западне Србије (43,8 одсто), затим у Региону Војводине
(42,8), у Београдском региону (41,9), док је у Региону Јужне и
Источне Србије била 40,4 одсто. У односу на треће тромесечје
2015, у четвртом кварталу је дошло до пада стопе активности за 0,3 процентна поена. Стопа запослености је мања за
0,8 процентних поена, док је стопа незапослености порасла
за 1,2 процентна поена.
На међугодишњем нивоу, стопа активности је порасла
за 0,3 процентна поена, стопа запослености је остала на истом нивоу, а незапосленост је већа за 0,6 процентних поена.
Стопа неформалне запослености је у посматраном тромесечју мања за 1,0 процентни поен у односу на претходни
квартал, док је у односу на упоредни период 2014. мања
за 3,8 процентних поена. Стопа неформалне запослености
представља удео лица која раде без формалног уговора о
раду у укупном броју запослених и обухвата запослене у
нерегистрованим фирмама, запослене у регистрованим фирмама, али без формалног уговора о раду и без социјалног и
пензионог осигурања, као и неплаћене помажуће чланове
домаћинства.
Анкета о радној снази спроведена је у четвртом кварталу 2015. на узорку од око 13.000 домаћинстава на подручју
Србије, а прикупљени су подаци о демографским обележјима за сва анкетирана лица, којих је било 29.812, као и о радној активности за сва лица стара 15 и више година, односно
за 25.887 лица, прецизира се у саопштењу РЗС-а.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО Нови пројекат Европске комисије на Балкану

МОБИЛНОСТ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ

М

За нова радна места на Западном Балкану три милиона евра

еђународна организација рада (МОР) и Савет за регионалну сарадњу (СРС) заједнички ће направити
Платформу за запошљавање и социјална питања
Западног Балкана, у оквиру новог пројекта вредног три милиона евра, који финансира Европска комисија.
Пројекат под називом „Платформа за економска и друштвена питања“ (ЕСАП), који је потписан у Бриселу, заједнички ће
реализовати МОР и Савет за регионалну сарадњу, у Албанији,
Босни и Херцеговини, Косову, Црној Гори, Србији и Бившој
Југословенској Републици Македонији, саопштено је из Савета за регионалну сарадњу.
Пројекат треба да ојача регионалну сарадњу као и институционалне капацитете јавних управа, удружења послодаваца и радника, што ће им омогућити да припреме и на
ефикасан начин спроведу реформе тржишта рада, као и реформе социјалне политике и на тај начин остваре напредак у
претприступном процесу, наводи се у саопштењу достављеном Танјугу.
„Савет очекује да ће удруживање снага са Генералном
дирекцијом за запошљавање, социјална питања и инклузију,
МОР-ом и владама Западног Балкана допринети јачању капацитета јавних управа ради бољих резултата и праћења
социјалне, као и политике запошљавања и управљања људским капацитетима“, рекао је генерални секретар Савета за
регионалну сарадњу Горан Свилановић на потписивању
споразума.
Директор МОР-овог тима за техничку подршку достојанственом раду и Регионалне канцеларије за Централну

и Источну Европу Антонио Грациози поручио је да ће МОР
посветити пажњу јачању улоге и ефикасности трипартитног
социјалног дијалога, унапређењу законских прописа о раду,
промовисању колективног уговора, јачању инспекција рада
и осигурању активнијег учешћа социјалних партнера у изради политике тржишта рада.
Виши стручњак у Савету Вања Ивошевић је поновила да ће са једне стране СРС радити са службама за запошљавање на јачању њихових капацитета и припремама за
будуће учешће у склопу Европског портала за мобилност при
запошљавању - ЕУРЕС.
Пројекат ЕСАП ће трајати 36 месеци, а пројектни тим ће
се налазити у Сарајеву, где је и седиште Савета за регионалну
сарадњу.

Отворен позив за обављање обавезне стручне праксе

ТЕЛЕКОМ ЗОВЕ

Током 2016. у Телекому Србија биће организована пракса за 80 студената
завршних година првог степена студија, који имају просек изнад 8,00
Компанија Телеком Србија отворила је позив за обављање
обавезне стручне праксе за студенте Универзитета у Београду током 2016. године. Предвиђено је да буде организована
пракса за 80 студената завршних година првог степена студија, који имају просек изнад 8,00.
Позивају се студенти са Електротехничког факултета
(телекомуникације, информациони системи, рачунарска
техника и информатика), Саобраћајног факултета (телекомуникације), Факултета организационих наука (менаџмент, информациони системи и технологије), Математичког факултета (програмирање), Филозофског факултета (психологија),
Факултета политичких наука (комуникологија) и Економског
факултета (финансије, банкарство и осигурање, рачуноводство, ревизија и финансијско управљање), да се пријаве за
реализацију стручне праксе у компанији Телеком Србија, наводи се у саопштењу.
Обавезна стручна пракса се обавља на основу утврђеног
наставног плана и програма, а за сваког студента на пракси

СОМБОР

биће обезбеђена менторска подршка. Предвиђено трајање
праксе је до месец дана, а почетак праксе биће дефинисан у
договору ментора и студента.
Реализација обавезне стручне праксе ће се на основу
потписаног уговора о сарадњи између компаније Телеком Србија и Универзитета у Београду обавити преко Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената, који
ће прикупљати пријаве и обавити предселекцију.
Студенти треба да пошаљу своју биографију и оверен и
потписан упут за праксу који издаје факултет, са назначеним
жељеним периодом обављања праксе и дужином трајања
праксе која је предвиђена студијским програмом.
Попуњен пријавни формулар и остала документа студенти треба да пошаљу најкасније до 13. марта 2016. године,
на адресу: prijava@razvojkarijere.bg.ac.rs, са назнаком: „Пракса у Телекому“.

МЛАД СЕ ПРОМЕНИ

У великој сали Градске куће у Сомбору одржан је Сајам запошљавања за младе, који су организовали Сомборски
омладински бум и Сомборски едукативни центар. Сајму је присуствовало више од 150 младих којима је радна места понудило око 20 послодаваца из Западнобачког округа, наводи се у саопштењу.
Своје програме стручног усавршавања представили су Школа за основно образовање одраслих Сомбор и сомборска
филијала Националне службе за запошљавање. Овим догађајем завршен је шестомесечни пројекат ове две омладинске
организације под називом „Млад се промени, (за) посао покрени!“, који је подржало Министарство омладине и спорта
Републике Србије.
Бесплатна публикација о запошљавању
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ТЕМА БРОЈА Усвојен Закон о систему плата запослених у јавном сектору

ЈЕДНАКА ПЛАТА ЗА ЈЕДНАК РАД

Закон обухвата око 500.000 грађана којима ће плате бити обрачунаване
на основу истих елемената и исте основице. Распон коефицијената ће се
дефинисати посебним законима. Тренутнo у државној управи има 1.500
послова, који ће ускоро бити сведени на мање од 500

З

акон о платама у јавном сектору, који је прошле недеље усвојио парламент, омогућиће да запосленима
у том сектору буду враћена права која нису имали
годинама, попут топлог оброка и регреса, изјавио је
председник Синдиката запослених у здравству и социјалној
заштити Зоран Савић.
„Не могу да кажем да ли је ова верзија и коначна, и да
можда нешто није промењено у амандманима, али ако је усвојен онај текст који смо ми договарали на Социјално-економском савету и са премијером и који је Влада усвојила,
синдикати могу да буду задовољни, зато што што смо после
15 година поново добили право на регрес и топли оброк“, рекао је Савић за Танјуг.
Када ће се ово право остварити, зависи од уређивања нових секторских закона и средстава у буџету.
„Неопходно је да се обезбеде средства у буџету да би запослени ово право могли да осете кроз свој џеп, односно да
приме увећану зараду. Мораћемо да сачекамо, али то је оно
што су синдикати тражили“, рекао је Савић и додао да је и
начин уређивања минулог рада нешто повољнији него што
је био предвиђен Законом о раду, што значи да су запослени
добили већа права.

„Запосленима ће бити враћена права која нису
имали годинама, попут топлог оброка и
регреса“, каже председник Синдиката запослених
у здравству и социјалној заштити Зоран Савић
Према његовим речима, следи усвајање нових, посебних
или секторских закона, како би Закон о платама могао да се
примени од почетка 2017. године, а са представницима Министарства државне управе и локалне самоуправе договорено је да синдикати буду укључени у цео процес.
Закон о систему плата запослених у јавном сектору
обухвата око 500.000 грађана којима је држава послодавац
и којима ће све зараде бити обрачунаване на основу истих
елемената, исте основице и јединствене матрице распона
коефицијената, чиме се остварује принцип „једнака плата за
једнак рад“. Распон коефицијената ће се дефинисати посебним законима, чије доношење се очекује након усвајања овог
кровног прописа.

Шта предвиђа закон
Како је наведено, за цео јавни сектор ће бити утврђена
јединствена основица, и то законом о буџету за сваку годину,
али и уз претходно прибављено мишљење Социјално-економског савета. Изузетак је основица за обрачун и исплату
плата у аутономној покрајини и локалној самоуправи, која
ће се разматрати само у току процеса припреме буџета аутономне покрајине, односно локалне самоуправе за наредну
буџетску годину, на начин којим се планира смањење укупних расхода и чиме се обезбеђује дугорочна финансијска
одрживост, а утврђује одлуком о буџету у складу са масом
средстава опредељеном за обрачун и исплату плата.
Овако утврђена основица не може бити већа од основице која је утврђена законом о буџету, пише у усвојеном акту.
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Закон предвиђа и успостављање Општег каталога радних
места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном
сектору, који сачињава министарство надлежно за послове
државне управе и локалне самоуправе. Каталог се састоји од
пописа звања и положаја службеника и пописа функција, док
посебни каталози служе да се искажу услови и захтеви за
обављање послова, а све у циљу вредновања.
Запослени може да добије већу плату по основу постигнутих резултата и оствареног радног учинка изнад
очекиваног за радно место, под условима и на начин пропи-

Шта доноси нови закон о запосленима у АП и ЈЛС?
Предлог закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе предвиђа увођење службеничког система по угледу на органе државне управе, који
на државном нивоу функционише од 2006. године. Предложена решења уводе низ новина, међу којима је Кадровски
план, који усваја скупштина општине или града, са циљем
да се обезбеди планирање кадрова и да се запошљавање
ограничи на расположива средства у буџету. Сада не постоји обавеза доношења Кадровског плана, истиче се у саопштењу Кабинета потпредседника Владе и министра државне управе и локалне самоуправе.
Новина је и увођење детаљног уређења конкурсних поступака запошљавања и обавезе оцењивања службеника
по прописима за државне службенике, пошто се тренутно
само делимично уређује конкурсни поступак, а оцењивање
је површно и ретко се примењује. Предлог закона предвиђа
да управом руководе службеници на положају и да у њој
раде службеници и намештеници, одређена радна места у
аутономним покрајинама постају положаји, а први пут се отвара могућност постављења в.д. начелника, која тренутно
не постоји.
Новина је и унапређен дисциплински поступак, који знатно
подиже и одговорност службеника, указује се у саопштењу.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

сан посебним законом, ако овакво вредновање није изражено
кроз коефицијент, односно напредовањем кроз платне разреде. Када је реч о платама функционера, њихове коефицијенте
за обрачун основне плате одредиће посебан пропис, у складу
са одговорношћу на функцији.

До 1. јануара 2018. биће усклађени закони којима
се уређују плате и друга примања полицијских
службеника, професионалних припадника
Војске Србије и запослених у органима у чијем су
делокругу послови безбедности и обавештајни
послови
Када је реч о минулом раду, запослени ће и даље по том
основу добијати увећање плате од 0,4 одсто по години стажа. Што се тиче регреса и топлог оброка, што је била главна
замерка синдиката, ипак је договорено да се они исказују
посебно, а не у коефицијенту, како су страховали синдикати.
Запослени у јавном сектору страховали су да ће им по новом
закону током боловања за 65 одсто бити умањена основна
плата, а не просек 12-месечних примања, у који улазе и додаци за дежурства, рад викендом и празником, прековремени
рад, ноћни рад, регрес, али то није предвиђено овим прописом.
Закон, међутим, јасно дефинише да средства за исплату основне плате, увећања плате по основу минулог рада и
остала увећања буду у оквирима буџетских ограничења за
текућу и наредне две буџетске године. Ово ограничење се
односи и на планирање и остваривање средстава за исплату
накнада трошкова и других примања утврђених у складу са
овим и посебним законом.

Закон предвиђа и успостављање Општег
каталога радних места, односно звања, чинова,
положаја и функција у јавном сектору
Ко ће колико примати?
Законом о платама у јавним службама утврђују се и
платни разреди и коефицијенти за радна места, чиме ће
се стати на пут пракси да се за исто радно место прима
различита плата.
Запослени као ложачи, курири и домари могу да очекују
месечни чек од 20.500 динара, било да раде у јавној управи у Београду или у унутрашњости. То практично значи да
одлази у историју пракса да се за идентичан посао у неком
министарству или државној агенцији добијају драстично
различита примања.
Тренутна ситуација је таква да у државној управи има
1.500 послова, који ће ускоро бити сведени на мање од 500,
у Каталогу радних места Министарства државне управе.
На пример, разлика ће се направити између медицинских
сестара у домовима здравља и њихових колегиница из хитне помоћи. Наиме, медицинске сестре на оба радна места
су готово идентично плаћене, упркос томе што запослене у
хитној помоћи имају већи обим посла и ноћна дежурства.
Убудуће ће сестре са средњом медицинском школом из
Ургентног центра добијати најмање 36.000 динара, док ће
сестре у дому здравља имати плату као и досад, у просеку
32.910 динара.
По истом принципу, полицајци који раде на улици добијаће
најмање 49.000 динара, док ће полицијски службеници у
канцеларијама примати просечно 45.000 динара.

Бесплатна публикација о запошљавању

Предвиђено је да се до 1. јануара 2017. године донесу закони којима се уређују радно-правни статус, зараде и друга
примања запослених у јавном сектору, а до 1. јануара 2018.
године са одредбама овог закона биће усклађени закони
којима се уређују плате и друга примања полицијских службеника, професионалних припадника Војске Србије и запослених у органима у чијем су делокругу послови безбедности
и обавештајни послови.
Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику“, а примењиваће се од 1. јануара 2017.
године, односно од 1. јануара 2018. године - за полицијске
службенике, професионалне припаднике Војске Србије и
запослене у органима у чијем су делокругу безбедоносни и
обавештајни послови.

Запослени као ложачи, курири и домари могу да
очекују месечни чек од 20.500 динара, било да раде
у јавној управи у Београду или у унутрашњости.
Закон се односи на државне службенике и намештенике
у државним органима, полицију, војна лица, службенике и
намештенике у органима аутономне покрајине и локалним
самоуправама, запослене у јавним агенцијама и организацијама, функционере... Не обухвата запослене у јавним
предузећима, Народној банци Србије, као ни запослене у јавним медијским сервисима и организацијама које су основане међународним уговором или којима се плате одређују у
складу са међународним уговором.

Важни подзаконски акти
Председник Уније послодаваца Србије (УПС) Небојша
Атанацковић сматра да Закон о платама у јавном сектору
на савремени начин регулише ту област и прилагођен је решењима у ЕУ.
„Сматрамо да је тај закон, који покушава да изједначи
висину плата за анагажовање службеника у јавној управи,
било неопходно донети, пошто нас приближава решењима која постоје у ЕУ“, рекао је за Танјуг Атанацковић, који
је председавајући Социјално-економског савета (СЕС). Он је
подсетио да је СЕС раније одобрио нацрт овог закона и истакао да се у великој мери изашло у сусрет синдикатима и
њиховим захтевима да се тај акт прилагоди Закону о раду.
„Ово је тек почетак. У великој мери ће квалитет тог закона зависити од тога како ће изгледати подзаконски акти који
ће се бавити детаљима. Можда ће закон у наредном периоду
претрпети и неке измене, али сматрамо да је ово корак напред“, навео је Атанацковић.
Када је реч о синдикатима, Атанацковић наводи да прве
верзије закона нису обухватале одређена права радника
која, иначе, постоје у реалном сектору и да је један од успеха изједначавање права које радници у приватном сектору
имају у односу на оне у јавном сектору.
„Законодавство ЕУ не познаје посебно плаћање, као што
ми имамо 0,4 одсто за сваку годину стажа, већ то регулише
на други начин - онај ко има више година стажа аутоматски
има и више стручности и плата му је већа. Међутим, овде се
инсистирало да се као у реалном сектору, независно од тога
где је неко запослен и колика му је плата, прихвати да се посебно плаћа 0,4 одсто свака година радног стажа“, објаснио је
Атанацковић.
УПС с нестрпљењем очекује да се на сличан начин реше
и плате запослених у јавним предузећима на републичком
нивоу.
„Цела јавност очекује да се то регулише, јер поједина јавна предузећа са платама штрче у односу на плате у јавном
сектору“, нагласио је Атанацковић, додајући да ће тако бити
остварене значајне уштеде у трошковима државе.
Весна Пауновић
09.03.2016. | Број 664 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Најтраженија занимања у 2015. години

ИНЖЕЊЕРИ НАЈБЛИЖИ ПОСЛУ

ИТ стручњаци, дипломирани машински инжењери, инжењери електротехнике,
дипломирани економисти, дипломирани правници, лекари опште медицине и
дипломирани фармацеути најбрже долазе до посла. Просечна дужина тражења
посла најмања код дипломираних економиста - годину и пет месеци

Н

ајтраженија занимања у 2015.
години су и даље ИТ стручњаци, дипломирани машински
инжењери, инжењери електротехнике, дипломирани економисти,
дипломирани правници, лекари опште
медицине и дипломирани фармацеути.
Ови високообразовни профили најбрже
долазе до посла, односно имају највеће
шансе за запошљавање на тржишту
рада, показују подаци Националне

Најтеже дактилографима,
конфекционарима, кројачима...
службе за запошљавање. У 2015. години
246.796 особа са евиденције НСЗ успело је да се запосли. Највећи број запошљавања забележен је у прерађивачкој
индустрији, трговини на велико и мало,
административним као и помоћним услужним делатностима.
„Просечна дужина тражења посла
лица са евиденције НСЗ је четири године и месец дана. Дугорочном незапосленошћу сматра се период чекања преко 12 месеци, али постоје лица која се
налазе на евиденцији НСЗ преко шест
година без запослења“, каже директор
НСЗ Зоран Мартиновић.
Просечна дужина тражења посла је
најмања код дипломираних економиста, струковних васпитача, дипломираних правника, струковних економиста,
доктора медицине, стоматолога…Они у
просеку на запослење чекају годину до
две дана.
На евиденцији Националне службе
за запошљавање налазе се лица која су
без запослења већ годинама, а најтеже
је стручњацима из конфекционарске
делатности, дактилографима, текстилцима, кројачима текстила, шивачима,
књиговођама...
„Када је реч о могућностима запошљавања лица на отвореном тржишту
рада, морају се узети у обзир минимум
два основна параметра - потражња
послодаваца и број лица конкретних
профила. Примера ради, податак о
томе да неколико година уназад бележимо велику потражњу за занимањем
као што је продавац, не значи и велике
шансе за лица која су се образовала за
обављање овог посла, имајући у виду
да је њихов број на евиденцији НСЗ
чак 10 пута већи, а поред тога, велики
број лица других образовних профила
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Када су у питању профили нижег нивоа образовања, лакше долазе
до посла књиговође, рачуновође, радници на обезбеђењу техничари обезбеђења, медицинске сестре, кувари, возачи,
комерцијални техничари, административни техничари...
такође представља потенцијалне кандидате за то радно место“, рекао је Мартиновић.
Слична ситуација је са дипломираним економистима, јер и поред тога
што су исказане потребе послодаваца
за овим занимањем највеће, велики
број новопријављених кандидата на
евиденцију НСЗ је управо са овим образовним профилом.
Такође, када је реч о ИТ занимањима, пријављене потребе не осликавају
право стање ствари на тржишту рада,
јер се лица са овим занимањима често
запошљавају преко специјализованих
сајтова, такозваним „регрутовањем“,
као и захваљујући сопственом ангажовању у процесу тражењу посла.
Према подацима НСЗ, просечна
дужина тражења посла највећа је код
помоћника конфекционара (осам година и осам месеци), помоћника дактилографа (седам година и девет месеци),
шивачи текстила чекају више од седам
година, а приближно толико и кројачи
текстила.
Шивачи у конфекцији на запослење чекају скоро седам година, ма-
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шински техничари дуже од шест година, као и управни техничари, прелци,
ткачи и књиговође.
Просечна дужина тражења посла
је најмања код дипломираних економиста - годину и пет месеци, а приближно толико чекају и струковни
васпитачи, дипломирани правници,
струковни економиста, а нешто више
доктори медицине. Техничар за заштиту животне средине чека на запослење
у просеку две године, приближно колико и доктор стоматологије. Исту муку
муче и електротехничари за рачунаре,
дипломирани инжењери архитектуре/
мастер инжењери архитектуре и механичари за расхладне уређаје.
Када су у питању профили нижег
нивоа образовања, лакше долазе до
посла књиговође, рачуновође, електротехничари - електронике, рачунара,
рачунарских мрежа и телекомуникација, машински техничар-конструктор,
техничари за компјутерско управљање,
радници на обезбеђењу - техничари
обезбеђења, медицинске сестре, кувари, возачи, комерцијални техничари,
административни техничари...

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

У ОВОМ БРОЈУ

350
СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

11400 Младеновац, Јанка Катића 6
тел. 011/8241-652

Руководилац групе

Служба за скупштинске послове, Група за локални
економски развој, на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог до његовог
повратка

УСЛОВИ: Општи услови које кандидат треба да испуњава сходно члану 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да
има општу здравствену способност и да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу; посебни
услови: високо образовање на студијама другог степена, односно основним студијама у трајању од најмање
четири године (област друштвене науке, архитектура), 3
године радног стажа, положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати прилажу доказе
о испуњавању услова и то: оверен препис или оригинал
дипломе о стеченој врсти и степену стручне спреме, оверену фотокопију радне књижице, уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима, уверење о држављанству Републике Србије, лекарско уверење, извод из матичне књиге рођених, уверење
основног и вишег суда да се против кандидата не води
кривични поступак за дела која се гоне по службеној
дужности, доказ да нису осуђивани за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које их чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Пријаве са потребним доказима, у оригиналу или овереној фотокопији, не старијим
од 6 месеци подносе се Управи градске Општине Младеновац на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Шеф Одсека за рачуноводство, буџет и
трезор

је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године - економски факултет; радно искуство - 1 година са прописаном стручном спремом, положен државни
стручни испит, да има општу здравствену способност,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Пријаве са овереним доказима о испуњавању
услова огласа (оверена фотокопија дипломе, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење о здравственом стању, уверење да лице није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу),
могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања
огласа, на адресу: Општинска управа Општине Свилајнац (са назнаком „За оглас“), 35210 Свилајнац, Светог
Саве 102. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.
КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВУЧИТРН
38213 Прилужје

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа кандидат мора да испуњава и следеће услове:
да је држављанин Републике Србије, да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и
одговарајући академски односно стручни назив утврђен
у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и има најмање
пет година радног искуства у струци. Кандидат је дужан
да уз пријаву са биографијом поднесе: програм рада,
уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених, доказ о стручној спреми и радном искуству, уверење да се против њега не
води кривични поступак и да није осуђиван за кривично
дело које га чине неподобним за вршење функције. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве са доказима о испуњености услова
подносе се на адресу: Центар за социјални рад Вучитрн,
38213 Прилужје са назнаком „за Управни одбор, пријава
на конкурс за именовање директора“.

на одређено време од 24 месеца, због потребе за
обављањем послова и повећаног обима посла, у
Одељењу за буџет и финансије

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије,
високо образовање стечено на студијама другог степена у области економских наука (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), високо образовање
стечено на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који
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К РА Г У Ј Е В А Ц
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ КНИЋ

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ
И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

34240 Кнић
тел. 034/510-113

34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/ 306-161

Начелник Општинске управе

Извршилац на пословима принудног
извршења

на период од 5 година

Заменик начелника Општинске управе
на период од 5 година

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове за заснивање
радног односа прописане чл. 6 Закона о радним односима у државним органима (“Сл. гласник РС”, бр. 48/91,
69/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др.
закон, 39/02, 49/05 - Одлука УСРС, 79/05 - др. закон,
81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 23/13
- Одлука УС); да имају држављанство РС, да су пунолетни, да имају општу здравствену способност и 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. Кандидати морају да испуњавају и услове прописане чл. 54 став 2 Закона о локалној самоуправи (“Сл.
гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14): завршен правни факултет (под завршеним факултетом не подразумева се
факултет са трогодишњим студијама), положен испит за
рад у органима државне управе или положен правосудни испит и најмање 5 година радног искуства у струци.
Кандидати уз пријаву са биографијом подносе следећа
документа, у оргиналу или овереној фотокопији: диплому о завршеном правном факултету, уверење о положеном државном испиту или доказ о положеном правосудном испиту, доказ о радном искуству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење о
здравственој способности (накнадно по доношењу одлуке о избору кандидата), уверење 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 (издато након
објављивања огласа) и уверење надлежног суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута
оптужница (издато након објављивања огласа). Пријаве
на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, на адресу: Општинско веће Општине Кнић Комисија за избор кандидата за начелника Општинске
управе Општине Кнић или заменика начелника Општинске управе Општине Кнић, поштом или се могу предати
на писарници Општинске управе Општине Кнић. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Општинско веће ће акт о постављању начелника Општинске управе и заменика начелника Општинске
управе, донети у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време у трајању до 12 месеци, Сектор
за инспекцијске послове и комуналну полицију у
Служби за нормативно-правне послове и извршења

УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће
услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да има
прописану стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним
за обављање послова у државном органу, да испуњава
друге услове утврђене законом, другим прописима или
актом о систематизацији радних места у органу. Поред
услова који су предвиђени чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места у Градској управи за комуналне и инспекцијске послове, и то: стечено високо образовање из
научне области правне, економске науке или стручне
области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких 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 1 година радног искуства у струци.

Грађевински инспектор

на одређено време у трајању до 12 месеци, у
Грађевинском инспекторату

УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће
услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да има
прописану стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним
за обављање послова у државном органу, да испуњава
друге услове утврђене законом, другим прописима или
актом о систематизацији радних места у органу. Поред
услова који су предвиђени чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за комуналне и
инспекцијске послове, и то: стечено високо образовање
из стручне области грађевинско инжењерство, архитектура или из стручне области у оквируобразовно-научног поља техничко-технолошких наука другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним сту09.03.2016. | Број 664 |
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дијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у
струци.

Комунални инспектор

на одређено време у трајању до 12 месеци, у
Комуналном инспекторату

УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће
услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да има
прописану стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним
за обављање послова у државном органу, да испуњава
друге услове утврђене законом, другим прописима или
актом о систематизацији радних места у органу. Поред
услова који су предвиђени чланом 6 Закона о радним
односима у државним органим, потребно је да кандидат
испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за комуналне и инспекцијске
послове, и то: стечено високо образовање из научне
области правне, економске науке или научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, друштвено-хуманистичких
наука или природно-математичких 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење
о положеном стручном испиту, уверење да се против
пријављеног кандидата не води истрага (основни суд,
уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац), оригинал лекарског уверења, доказ о
радном искуству у струци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са
доказима о испуњености услова достављају се у року
од 8 дана од дана објављивања огласа на горенаведену
адресу.
ЛОЗНИЦ А
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
15300 Лозница, Јована Цвијића 2

Виши референт

на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: средња стручна спрема; правни смер; 3 године
радног искуства на административним и дактилографским пословима, познавање рада на рачунару и положен
државни стручни испит.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; уверење о општој здравственој способности; уверење 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; уверење
да против кандидата није покренута истрага и да није
подигнута оптужница; доказ о радном искуству доказ о
положеном стручном испиту за рад у државном органу.
Напомена: Доказ о испуњености услова у погледу опште
здравствене способности кандидати ће доставити по
коначности одлуке о избору а пре доношења решења
о пријему у радни однос. Пријаве са потребним документима подносе се преко писарнице Градског праобранилаштва у Лозници у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.
НОВИ СА Д
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1
тел. 021/68-53-038

Директор Дирекције за изградњу, развој и
имовину Општине
УСЛОВИ: Високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломирани, мастер), архитектонски или
грађевински факултет; положен стручни испит за рад
у органима државне управе; 5 година радног искуства;
услови из члана 6 Закона о радним односима у државним органима.

Извршилац за праћење инвестиција
УСЛОВИ: Високо образовање стечено на студијама другог степена, (дипломирани, мастер), архитектонски или
грађевински факултет, 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе,
услови из члана 6 Закона о радним односима у државним органима.

Заменик матичара
УСЛОВИ: Високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломирани, мастер), правни факултет,
положен стручни испит за рад у органима државне управе, положен посебан стручни испит за матичара, леп и
читак рукопис уз обавезу његове провере пре пријема
радника, 3 године радног искуства, услови из члана 6
Закона о радним односима у државним органима.

Извршилац за послове јавних набавки
УСЛОВИ: Високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломирани, мастер), правни или економски факултет, положен стручни испит за рад у органима
државне управе, 1 година радног искуства, услови из
члана 6 Закона о радним односима у државним органима.
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Извршилац за послове одбрамбених
припрема и ванредних ситуација
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школа
друштвеног смера, 6 месеци радног искуства, положен
стручни испит за рад у органима државне управе, услови из члана 6 Закона о радним односима у државним
органима.
ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова огласа доставити у року од 8 дана од дана
објављивања на адресу: Општинска управа Општине
Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, Сремски Карловци. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.
ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/210-22-60
факс: 021/210-22-68

Извршилац за послове трезора и контроле
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима (да је лице пунолетно, држављанин
Републике Србије, да није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање
послова у државном органу и да поседује општу здравствену способност), кандидати морају испуњавати и
посебне услове: стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ или мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету, познавање
рада на рачунару, положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање једна година радног
стажа.

Извршилац за економско-финансијске
послове
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима (да је лице пунолетно, држављанин
Републике Србије, да није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање
послова у државном органу и да поседује општу здравствену способност), кандидати морају испуњавати и
посебне услове: средња стручна спрема (IV степен) економског смера или гимназија , положен стручни испит
за рад у органима државне управе, познавање рада на
рачунару и најмање 6 месеци радног искуства у струци.

Извршилац за послове пореске евиденције

Републике Србије, да није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање
послова у државном органу и да поседује општу здравствену способност), кандидати морају испуњавати и
посебне услове: средња стручна спрема (IV степен) економског или техничког смера, положен стручни испит
за рад у органима државне управе, познавање рада на
рачунару и најмање 6 месеци радног искуства у струци
ОСТАЛО: уз пријаву на оглас доставити доказ о стручној
спреми, положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, уверење да лице није осуђивано, доказ о стеченом радном искуству (фотокопија радне књижице и потврда претходног послодавца на којим
пословима је стечено радно искуство, у ком трајању и
са којим степеном стручне спреме) и уверење о општој
здравственој способности. Сва документа могу бити у
облику неоверених фотокопија, а изабрани кандидат ће
бити у обавези да поднесе оригинална документа. Уверења о држављанству, уверење да лице није осуђивано
и уверење о општој здравственој способности не могу
бити старија од 6 месеци.
ПАНЧЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ОПОВО

26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Шеф Одсека пореске администрације
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука - економске науке, на
студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке струковне студије, специјалистичке
академске студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, дипломирани економиста;
једна година радног искуства; положен стручни испит
за рад у органима државне управе. Доказе о испуњавању предвиђених услова приложити у оригиналу или
овереној фотокопији: диплома о завршеној високој школи, потврда о радном искуству. Остали услови: да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да има општу
здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у Општинској управи. Доказ о
испуњености услова у погледу опште здравствене способности изабрани кандидат ће доставити по коначности одлуке о избору, а пре доношења решења о пријему
у радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
адресу: Општинска управа Општине Опово, 26204 Опово, Бориса Кидрича 10, са назнаком „За оглас за заснивање радног односа”.

Технички секретар

на одређено време до 2 године

у Одсеку за јавне набавке

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима (да је лице пунолетно, држављанин

УСЛОВИ: средња школска спрема правног или економског смера, IV степен стручне спреме, шест месеци радног искуства, положен стручни испит за рад у органи-
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ма државне управе. Доказе о испуњавању предвиђених
услова приложити у оригиналу или овереној фотокопији:
диплома о завршеној средњој школи, потврда о радном
искуству. Остали услови: да је кандидат држављанин
РС; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи. Доказ о испуњености услова у
погледу опште здравствене способности изабрани кандидат ће доставити по коначности одлуке о избору, а
пре доношења решења о пријему у радни однос. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве слати на адресу: Општинска управа Општине Опово, 26204 Опово, Бориса Кидрича 10, са
назнаком: „За оглас за заснивање радног односа”.
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Оглас објављен у публикацији “Послови”
02.03.2016 године, исправља се у делу ОСТАЛО,
тако што уместо речи „одређено“ треба да стоји
„неодређено“. У осталом делу оглас је непромењен.
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ОПОВО

26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Технички секретар

у Одсеку за јавне набавке

УСЛОВИ: средња школска спрема правног или економског смера, IV степен стручне спреме; шест месеци радног искуства; положен стручни испит за рад у органима државне управе. Доказе о испуњавању предвиђених
услова приложити у оригиналу или овереној фотокопији: диплома о завршеној средњој школи; потврда о
радном искуству.

Шеф Одсека пореске администрације
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно - научног поља
друштвено-хуманистичких наука - економске науке, на
студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке струковне студије, специјалистичке
академске студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, дипломирани економиста, 1 година радног искуства. Положен стручни испит за
рад у органима државне управе. Доказе о испуњавању
предвиђених услова приложити у оригиналу или овереној фотокопији: dиплома о завршеној високој школи,
pотврда о радном искуству.
ОСТАЛО: да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у Општинској
управи. Доказ о испуњености услова у погледу опште
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здравствене способности изабрани кандидат ће доставити по коначности одлуке о избору, а пре доношења
решења о пријему у радни однос. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком: „За
оглас за заснивање радног односа“.
ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Житни трг 1
тел. 012/662-124

Буџетски инспектор

у Одељењу за финансије, на одређено време до три
месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема - економски факултет,
три године радног искуства на пословима ревизије и
финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, положен стручни испит за овлашћеног
интерног ревизора у јавном сектору, положен државни
стручни испит и познавање рада на рачунару. Поред
посебних услова, кандидат треба да испуњава 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
има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на
оглас доставити: оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе, уверење из казнене евиденције да
кандидат није правоснажно 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, оригинал или оверену
фотокопију доказа о положеном стручном испиту за рад
у државним органима, оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, оригинал или
оверену фотокопију доказа о радном искуству на пословима ревизије и финансијске контроле или рачуноводствено финансијским пословима. Лекарско уверење о
поседовању опште здравствене способности доставља
изабрани кандидат након коначности одлуке о избору,
пре доношења решења о пријему у радни однос. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на адресу: Општинска управа Општине Велико Градиште, 12220
Велико Градиште, Житни трг 1, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије докумената које нису оверене од
стране надлежног органа.
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ОПШТИНА ЖАГУБИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА

12320 Жагубица, Трг ослобођења 1

1. Послови буџета

на одређено време због повећаног обима посла, до
30.04.2016. године

УСЛОВИ: високо образовање, стечено на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичке науке - економске науке 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.

2. Послови економског развоја

на одређено време због повећаног обима посла, до
30.04.2016. 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.

3. Послови пријема поднесака и овере
потписа, преписа и рукописа

на одређено време због повећаног обима посла, до
30.04.2016. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економског, правног
смера или сарадник у природним наукама, познавање
рада на рачунару, 1 година радног искуства.

4. Послови архиве, архивског депоа и
скупштински послови

на одређено време због повећаног обима посла, до
30.04.2016 године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економског, правног
или другог смера, познавање рада на рачунару, 1 година
радног искуства.

5. Возач

на одређено време због повећаног обима послова, до
30.04.2016. године

УСЛОВИ: КВ возач са знањем аутомеханике, положен
возачки испит Б категорије, 1 година радног искуства
управљањем путничким возилом.
ОСТАЛО: Поред доказа о испуњавању посебних услова,
кандидати су дужни да уз пријаву на оглас достављају
доказе о испуњавању и опште услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима и то: да
Бесплатна публикација о запошљавању

су држављани Републике Србије, да су пунолетни, да
имају општу здравствену способност, да имају прописану стручну спрему, да нису осуђивани за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 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 није под истрагом, односно да није осуђиван и
лекарско уверење, за радно место под редним бројем 5
и оверена фотокопија возачке дозволе. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на адресу Општина Жагубица Општинска управа, 12320 Жагубица, Трг
ословобођења 1, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ
31320 Нова Варош
тел. 033/63-728

Радник за послове из области привреде и
локалног економског развоја
на одређено време, до повратка привремено
одсутног запосленог

УСЛОВИ: Висока стручна спрема (VII/1), познавање рада
на рачунару и активно коришћење енглеског језика, 1
година радног искуства и положен стручни испит за рад
у органима државне управе; да је кандидат држављанин
Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствану способност; да има прописану стручну спрему;
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас доставити: уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци); уверење основног и вишег суда да против лица
није покренута истрага и да није подигнута оптужница
(не старије од шест месеци); уверење полицијске управе
да кандидат није осуђен за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу (не старије од шест месеци); уверење
о општој здравственој способности (не старије од шест
месеци); уверење о положеном државном стручном
испиту; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; доказ о радном искуству. Пријаве са
потребним доказима доставити Општинској управи Нова
Варош у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати и биће одбачене. О исходу огласа кандидати ће бити
писмено обавештени.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ПРОКУПЉЕ
ОПШТИНА БЛАЦЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

18420 Блаце, Карађорђева 4
тел. 027/371-110

Послови овере потписа, рукописа, преписа,
економата и послови заштите архивске
грађе
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, једна година радног
искуства на истим или сличним пословима. Уз пријаву
на оглас кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, 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 и уверење о здравственој
способности. Рок за подношење пријава је 5 дана од
дана објављивања огласа на адресу Општинске управе.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ
22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
тел. 022/400-730

Стручно-оперативни послови за разрез и
наплату пореза

у Одељењу за буџет и финансије, на одређено време
до повратка запослене са одржавања трудноће,
породиљског и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
прописане законом, и то: да је држављанин Републике
Србије; да има општу здравствену способност; да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за друго кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Поред општих услова, кандидат треба да
испуњава и посебне услове прописане Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Општинској управи Општине Пећинци, и то: VII/1 степен
стручне спреме - основне академске студије у трајању од
најмање четири године на академским студијама првог
и другог степена економских наука; положен државни
стручни испит; познавање рада на рачунару; једна година радног искуства. Уз пријаву са кратком биографијом,
кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу
или овереној фотокопији): уверење о држављанству (не
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; диплому о стручној спреми; уверење о положеном
државном стручном испиту (пријаву може поднети и
кандидат који нема положен државни стручни испит, с
тим што је дужан да у случају заснивања радног односа положи државни стручни испит у року од једне године од заснивања радног односа); уверење полицијске
управе (према месту пребивалишта) да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за друго кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од шест месеци); уверење суда (према
месту пребивалишта) да се против њега не води кри-
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вични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности (не старије од шест месеци); одговарајући доказ о радном искуству у струци; уверење да
кандидату раније није престао радни однос у државном
органу због теже повреде обавеза и дужности из радног односа (само за кандидате који су раније били у
радном односу у државном органу). Уверење о општој
здравственој способности (не старије од шест месеци)
изабрани кандидати ће доставити по коначности одлуке
о избору. Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”. Пријаву са кратком биографијом
и свим доказима о испуњености услова послати на адресу: Општинска управа Општине Пећинци, 22410 Пећинци, Слободана Бајића 5, са назнаком „За оглас за пријем
у радни однос на одређено време у Општинској управи” или предати непосредно на шалтеру писарнице. За
давање обавештења задужена је Нада Стакић, телефон:
022/400-730. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

Стручно-оперативни имовинско-правни
послови
у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове
прописане законом, и то: да је држављанин Републике
Србије; да има општу здравствену способност; да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за друго кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Поред општих услова, кандидат треба да
испуњава и посебне услове прописане Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Општинској управи Општине Пећинци, и то: VII/1 степен
стручне спреме - основне академске студије у трајању од
најмање четири године на академским студијама првог
и другог степена, стручни назив дипломирани правник; положен државни стручни испит; познавање рада
на рачунару; једна година радног искуства. Уз пријаву
са кратком биографијом, кандидат прилаже следећу
документацију (у оригиналу или овереној фотокопији):
уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених; диплому о стручној спреми; уверење о положеном државном стручном
испиту; уверење полицијске управе (према месту пребивалишта) да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за друго кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (не старије од шест месеци);
уверење суда (према месту пребивалишта) да се против
њега не води кривични поступак за кривична дела која
се гоне по службеној дужности (не старије од шест месеци); одговарајући доказ о радном искуству у струци; уверење да кандидату раније није престао радни однос у
државном органу због теже повреде обавеза и дужности
из радног односа (само за кандидате који су раније били
у радном односу у државном органу). Уверење о општој
здравственој способности (не старије од шест месеци)
изабрани кандидати ће доставити по коначности одлуке
о избору. Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаву са кратком биографијом и
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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свим доказима о испуњености услова из огласа послати
на адресу: Општинска управа Општине Пећинци, 22410
Пећинци, Слободана Бајића 5, са назнаком „За оглас за
пријем у радни однос на одређено време у Општинској
управи” или предати непосредно на шалтеру писарнице.
За давање обавештења задужена је Нада Стакић, телефон: 022/400-730. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.
„АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ ИРИГ“ Д.О.О. ИРИГ
22406 Ириг, Војводе Путника 1
тел. 022/400-600

Директор

за мандатни период у трајању од 4 године

УСЛОВИ: кандидати треба да имају најмање средњу
стручну спрему, најмање пет година радног искуства од
чега најмање годину дана на пословима руралног развоја, да поседују организационе и комуникационе способности и познавање рада на рачунару. Кандидати који
испуњавају наведене услове треба да поднесу пријаву
и биографију са доказима о испуњености услова у року
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Пријаве се достављају Општинском већу
Ириг, улица Војводе Путника број 1, са назнаком „Пријава на конкурс за директора АРРИ“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.
ВАЉЕВО
ГРАД ВАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Грађевински инспектор

у Одељењу за инспекцијске послове

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за
које се објављује оглас може да конкурише лице које
испуњава опште услове и то: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену
способност, да није под истрагом и кривично осуђивано;
као и посебне услове: дипломирани инжењер грађевинарства - мастер, односно дипломирани инжењер
грађевинарства или дипломирани инжењер архитектуре - мастер, односно дипломирани инжењер архитектуре; положен стручни испит за рад у органима државне
управе, најмање три године радног искуства у струци. Уз
пријаву на оглас, као доказ испуњености услова кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверену фотокопију радне књижице, уверење о положеном стручном испиту, уверење да лице није осуђивано за кривична дела, уверење да се не води истрага за
кривична дела, уверење о општој здравственој способности и лична и радна биографија. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти на
горенаведену адресу са назнаком “За избор кандидата
Бесплатна публикација о запошљавању

- грађевински инспектор - пријава на оглас (име и презиме)”, “не отварај”. Пријаве доставити путем поште или
лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне
послове).
В РА Њ Е
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Масуричка бб
тел. 017/815-935

Психолог - приправник

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филозофски факултет, група психологија. Потребна документација: диплома о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење да кандидат није
под истрагом и доказ о радом искуству. Знања и вештине оцењиваће се у изборном поступку увидом у доказе
који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове огласа.
Пријаве са комплетном документацијом о испуњености
услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, на горенаведену
адресу.
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград, Георги Димитров бб
тел. 017/877-106

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је лице стекло високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године и одговарајући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних, економских,
психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких
наука, односно стручни назив дипломирани социјални
радник и најмање 5 година радног искуства у струци.
Уз конкурсну документацију доставити: оверен препис
дипломе о стручној спреми; уверење о држављанству;
доказ о радном искуству; уверење да кандидат није
осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за кривична дела која га чине неподобним за рад у
државним органима; програм рада за мандатни период.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве послати на горенаведену адресу
или лично предати у просторије Центра.
ВРШАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
26300 Вршац, Трг Победе 1
тел. 013/800-500

Стручни послови рачуноводства

на одређено време у трајању од 2 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6
Закона о радним односима у државним органима („Сл.
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02,
49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), да је држављанин РС,
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да је пунолетан, да има општу здравствену способност,
да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за
кривична дела на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело која га чине неподобним
за обављање послова у државном органу, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: висока стручна спрема, 1 година радног искуства, положен државни
стручни испит и познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу извод из матичне књиге рођених, доказ о стручној спреми и радном
искуству, уверење о држављанству, лекарско уверење,
доказ да нису осуђивани за кривично дело за безусловну
казну затвора најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које их чини неподобним за обављање послова у државном органу и уверење о положеном државном стручном
испиту. Пријаве се подносе начелнику Општинске управе у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”.
ЗАЈЕЧАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Светог Саве 23
тел. 018/830-173

Заменик начелника

Општинске управе Општине Сокобања, на период од
5 година

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама II
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године - правни факултет (оверена фотокопија дипломе); положен стручни испит за рад у органима државне управе (уверење); најмање 5 година радног
искуства у струци (потврда о радном искуству - не старија
од шест месеци); да је кандидат држављанин Републике
Србије (уверење о држављанству - не старије од шест
месеци); да је пунолетан (извод из матичне књиге рођених); да има општу здравствену способност (уверење о
здравственој способности не старија од шест месеци); да

Посао се не чека, посао се тражи
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није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење из казнене евиденције, уверење надлежног суда
да се против кандидата не води кривични или истражни
поступак - не старије од шест месеци). Уз пријаву, кандидат је дужан да достави доказе о испуњењу општих и
посебних услова. Пријаву са пратећом документацијом
у оригиналу или овереној фотокопији доставити у року
од 15 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

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

Послови управљања моторним возилом и
послови редовног одржавања возног парка
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: средња школска спрема III степен стручне
спреме, положен возачки испит Б категорије, 3 године
искуства у управљању путничким возилом.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни да доставе и потребна документа у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о стручној
спреми, фотокопију возачке дозволе, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), уверење о здравственом стању, уверење
основног и вишег суда да против лица није покренута
истрага и да није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, доказ о радном искуству
је фотокопија возачке дозволе. Пријаве се подносе се
у року од 8 дана од дана објављивања огласа на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
КОСТА Д. ЛАЗИЋ
11000 Београд, Гласиначка 10
тел. 064/745-4513

Дипломирани правник - приправник,
волонтер
на одређено време, са 4 сата радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, завршен правни факултет, звање дипломирани
правник. Пријаве слати на и-мејл: lazicbgd@eunet.rs.
СМЕШТАЈ НА ЈЕЗЕРУ

24413 Палић, Сплитска алеја 21
тел. 060/334-47-20
e-mail: info@palicsmestaj.com

Собарица

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна
школа, без обзира на радно искуство.

Рецепционер

на одређено време 12 месеци

ТР „ВЕНЕРА - СП“

11070 Нови Београд
Јурија Гагарина бб, Пијаца - Блок 44
тел. 060/4820-460

Кувар домаћих јела

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, пробни рад 1 месец.
NATURA TRADE DOO

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

Магационер
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање, минимум 2 године
радног искуства на пословима магационера, знање рада
на рачунару - средњи ниво.
„KUGLA V&D“ DOO

25230 Кула, Исе Секицког 65
тел. 064/839-5000

Конобар

на одређено време до 12 месеци
20 извршилаца

Помоћни кувар

на одређено време до 12 месеци
20 извршилаца

УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме економског или
туристичког смера, без обзира на радно искуство; знање
енглеског језика на нивоу конверзације, познавање рада
на рачунару, возачка дозвола Б категорије.

Радник на одржавању хигијене - собарица

ОСТАЛО: Кандидати могу послати своје радне биографије на горенаведену мејл адресу. Ближе информације
на горенаведени контакт телефон. Оглас је отворен до
29.03.2016. године.

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без обзира
на занимање. Посао ће се обављати на ауто-путу Е-75,
у хотелу „Мандић“. Оглас је отворен до попуне радних
места.

„ПРО-БАГ“ ДОО

на одређено време до 12 месеци
20 извршилаца

“ИНКА ДИСТРО” ДОО

24000 Суботица, Мачванска 10
тел. 063/104-24-01

11070 Нови Београд, Гандијева 227

Шивач на индустријским машинама

3 извршиоца

на одређено време 2 месеца
2 извршиоца

Помоћни радник у шиваони
на одређено време 2 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком
занимању, без обзира на радно искуство. Обезбеђен
превоз. Кандидати могу да се јаве на горенаведени број
телефона, од 8 до 17 часова или на горенаведну адресу.
Оглас је отворен до 15.03.2016. године.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

Комерцијалиста
УСЛОВИ: VII/1, VI, V или IV степен стручне спреме
у наведеном занимању, радно искуство 12 месеци у
комерцијали у хотелима, ресторанима, кафићима, у продаји, познавање рада на рачунару (MS Office), возачка
дозвола Б категорије, пробни рад 3 месеца. Пријаве слати na e-mail: office@inkadistro.in.rs у року од 15 дана од
дана објављивања огласа.
SHOW ROOM ENTERIJER

21000 Нови Сад, Бранислава Нушића 17
тел. 062/1735-217
е-mail: borislavrailic@gmail.com

Столар
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме у наведеном занимању; 6 месеци радног искуства у наведеном
занимању; положен возачки испит за Б категорију. Рок
за пријављивање је 30 дана.
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АДВОКАТ НИКОЛА ШИЈАН

21000 Нови Сад, Војводе Мишића 15
e-mail: advsijan@eunet.rs

Административни радник

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
EMMAS FUSION

25000 Сомбор, Венац Петра Бојовића 13
тел. 064/350-6618

на одређено време

Кувар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског смера
или матурант гимназије; завршена основна информатичка обука (Windows, Excel, Explorer, Outlook). Пријаве
слати мејлом или поштом. Рок за пријављивање је до
31.03.2016. године.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; кувар једноставних јела; кувар у угоститељском објекту; знање мађарског језика - средњи ниво; знање енглеског језика средњи ниво; рад у сменама; пробни рад 1 месец; радно
искуство 1 месец. Рок за пријаву је до попуне. Јављање
кандидата на контакт телефон, доставити радне биографије на увид.

GTS ADRIATIC DOO

21000 Нови Сад, Доње Сајлово бб
тел. 060 4408-811
e-mail: office@gts-adriatic.rs

Подршка продаји
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1 или IV степен стручне спреме
менаџерског или економског смера; завршена основна
информатичка обука MS Office; знање енглеског језика
вишег или конверзацијског нивоа; пожељно радно искуство. Пријаве слати мејлом.

Пословна секретарица
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме смера
за финансије, рачуноводство и банкарство; завршена
основна информатичка обука MS Office; знање енглеског језика вишег или конверзацијског нивоа; пожељно
радно искуство и возачка дозвола Б категорије. Пријаве
слати мејлом.
GTS ADRIATIC DOO

21000 Нови Сад, Доње Сајлово бб
тел. 060 4408-811
e-mail: office@gts-adriatic.rs

Сервисни техничар - магационер
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VI/2, VI/1 или IV степен стручне спреме електромеханичарског или машинског смера; завршена
основна информатичка обука MS Office; знање енглеског језика средњег или вишег нивоа; пожељно радно
искуство; возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати
мејлом.

Комерцијалиста на терену

Конобар

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; конобар; услуживање гостију у угоститељском објекту; основна информатичка обука(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook);
знање мађарског језика - средњи ниво; знање енглеског језика - средњи ниво; рад у сменама; пробни рад
1 месец; радно искуство 1 месец. Рок за пријаву је до
попуне. Јављање кандидата на контакт телефон, достава радних биографија на увид.
КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО
26300 Вршац, Стеријина 8
тел. 064/834-5744
e-mail: slavica.sevic@dunav.com

Агент продаје животног осигурања

на одређено време 3 месеца, 10 сати недељно
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV и VI/1 степен стручне спреме у било ком
занимању, теренски рад, обезбеђен превоз, пожељно
радно искуство у продаји.
ОСТАЛО: CV слати на e-mail: slavica.sevic@dunav.com
или јављање на контакт телефон 064/834-5744. Рок за
пријављивање 30.04.2016. године.
WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD
Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Саветник у осигурању

место рада: подручје Републике Србије, на одређено
време 6 месеци
5 извршилаца

пробни рад 1 месец

Опис посла: продаја животних и неживотних осигурања.

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1 или IV степен стручне спреме електро или машинског смера; завршена основна
информатичка обука MS Office; знање енглеског језика
средњег или вишег нивоа; пожељно радно искуство;
возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати мејлом.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско усмерење; пожељно је радно искуство у
осигурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word,
Internet); возачка дозвола Б категорије; отвореност за
нове изазове; проактивност; спремност за рад са људима; креативност и флексибилност; комуникативност и
спремност за рад под притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.
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Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање
пословних контаката са клијентима; вођење бриге о
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клијентима; редовно извештавање и учествовање у
креирању стратегије за освајање тржишта.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно
усавршавање и стицање нових знања и вештина; добро
организовано радно окружење; могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.

Ментори и менаџери за продају животних
осигурања

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места.
Кандидати своје радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горенаведени мејл послодавца
са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа
Саватић.
WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD
Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Продавац осигурања аутоодговорности

место рада: подручје Републике Србије, на одређено
време 6 месеци
5 извршилаца

Опис посла: продаја осигурања аутоодговорности.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско усмерење; пожељно је радно искуство у
осигурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word,
Internet); возачка дозвола Б категорије; отвореност за
нове изазове; проактивност; спремност за рад са људима; креативност и флексибилност; комуникативност и
спремност за рад под притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.
Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање
пословних контаката са клијентима; израда понуда и
полиса осигурања са пратећом документацијом; наплата премије осигурања; анализа тржишта осигурања АО;
разматрање мера за повећање портфеља осигурања АО.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно
усавршавање и стицање нових знања и вештина; добро
организовано радно окружење; могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места.
Кандидати своје радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горенаведени мејл послодавца
са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа
Саватић.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
Бесплатна публикација о запошљавању

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

место рада: подручје Републике Србије, на одређено
време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско усмерење; пожељно је радно искуство у
осигурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word,
Internet); возачка дозвола Б категорије; отвореност
за нове изазове; проактивност; спремност за тимски
рад; креативност и флексибилност; комуникативност и
спремност за рад под притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.
Дужности: предлагање акција и активности на унапређењу продаје и развоју канала продаје; организовање састанака групе; израда месечног и годишњег
плана продукције; успостављање пословних контаката;
недељно извештавање менаџмента компаније; увећање
портфеља осигурања; израда понуда и полиса осигурања са пратећом документацијом; наплата премије
осигурања; рад на изменама и допунама уговора о осигурању као и обнављање уговора о осигурању; редовно
посећивање клијената, упознавање са њиховим потребама и проширење сарадње; пријем изјава уговарача
осигурања, односно осигураника.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно
усавршавање и стицање нових знања и вештина; загарантовану добру зараду са адекватним вредновањем
рада и резултата рада; добро организовано радно окружење; могућност брзог и перманентног напредовања у
каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места.
Кандидати своје радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горенаведени мејл послодавца
са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа
Саватић.
WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD
Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Mенаџер директне продаје

место рада: подручје Републике Србије, на одређено
време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно VII степен стручне спреме и економско усмерење;
пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама;
рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; енглески језик (виши ниво); познавање
тржишта и поседовање добрих пословних контаката;
изражена способност за тимски рад.
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Дужности: организација продаје и реализација продаје осигурања; израда понуда за осигурање и полиса осигурања; сарадња са банкама и лизинг кућама
(израда понуда са клаузулом о винкулацији); праћење
квалитета продуката; увећање портфеља осигурања;
успостављање пословних контаката; наплата премије
осигурања.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно
усавршавање и стицање нових знања и вештина; загарантовану добру зараду са адекватним вредновањем
рада и резултата рада; добро организовано радно окружење; могућност брзог и перманентног напредовања у
каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места.
Кандидати своје радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горенаведени мејл послодавца
са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа
Саватић.
YUKK-ZIPPLAST

31210 Пожега, Годовички Пут бб
тел. 031/3816-179

Инжењер припреме и одржавања
пробни рад 6 месеци

Опис посла: техничко-технолошка припрема производње; планско - превентивно одржавање опреме и
објекта; текућа одржавања опреме.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме висока); дипломирани инжењер машинства мастер, дипломирани
инжењер машинства или инжењер машинства, мастер
и четворогодишње студије могу бити предност; искуство
на наведеним пословима може бити предност; знање
енглеског језика може бити предност; возачка дозвола Б
категорије - активни возач. Пријаве, CV са копијом доказа о стручној спреми доставити закључно са 19.03.2016.
године на е-маил: posao@zipplast.co.rs.

Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ДАРИНКА ЛУКИЋ“
15220 Коцељева, Немањина 8

Патронажна сестра

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

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:
завршене основне струковне студије, смер струковна
медицинска сестра - техничар или завршена виша медицинска школа, VI степен стручне спреме, смер виша
медицинска сестра - техничар, положен стручни испит.
Кандидати су обавезни да доставе: пријаву на оглас,
краћу личну и радну биографију (CV), диплому о завршеном школовању и уверење о положеном стручном
испиту. Уколико се документа достављају у виду фотокопије потребно је да буду оверена у општини или суду.
Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6
месеци. Кандидати могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему. Пријаве на оглас се могу поднети лично, у Дому здравља, сваког радног дана од 7 до 15 часова или послати препорученом поштом на адресу Дома
здравља, са назнаком „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Оглас
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Благовременом се сматра пријава пристигла
у Дом здравља закључно са осмим даном рока до 15.00
часова.
ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, К. Петровића 328
тел. 017/651-315

1. Доктор медицине

на одређено време до 3 месеца, због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен
стручне спреме, положен стручни испит.

2. Доктор стоматологије

на одређено време до 3 месеца, због повећаног
обима посла, за рад у Стоматолошкој служби

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, VII степен
стручне спреме, положен стручни испит.

3. Доктор стоматологије

са 50% радног времена, на одређено време
до 3 месеца, због повећаног обима посла, у
Стоматолошкој служби

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен
стручне спреме, положен стручни испит.

4. Медицинска сестра - техничар

на одређено време до 3 месеца, због повећаног
обима посла
11 извршилаца

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен стручне спреме, положен стручни испит.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Mедицина

5. Гинеколошко-акушерска сестра

АПОТЕКА „НЕВЕН“

на одређено време до 3 месеца, због повећаног
обима посла

34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 32а
тел. 034/813-695, 062/421-361

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер гинеколошко-акушерска сестра, IV степен стручне спреме, положен стручни испит.

Дипломирани фармацеут

6. Лабораторијски техничар - здравствени
сарадник
на одређено време до 3 месеца, због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: средња школа, смер техничар органске хемије,
IV степен стручне спреме, положен стручни испит.

7. Спремачица здравствених просторија
на одређено време до 3 месеца, због повећаног
обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - завршен фармацеутски факултет; положен стручни испит.

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању; завршен стаж и положен стручни испит.
ОСТАЛО: За више информација и ради договора позвати лице за контакт (Милојка Јевђић), на горенаведене
бројеве телефона. Оглас остаје отворен до попуне.
ЗУ АПОТЕКА „ШЕКИ ТИЛИЈА“ ДОО
Петровац на Млави, Српских владара 304
тел. 063/742-86-93
e-mail: sekitilija@ptt.rs

8. Возач

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, положен
возачки испит за Б и Ц категорију.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, VII степен стручне
спреме, положен стручни испит (пожељно); обезбеђен
смештај, обезбеђен превоз. Трајање конкурса до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да доставе
путем и-мејла или да се јаве на контакт телефон послодавца, лице за контакт Драгиша Милошевић.

у Служби ХМП, на одређено време до 3 месеца, због
повећаног обима посла

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа
документа: молбу за пријем са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном; диплому о завршеној
школи (оверена фотокопија); уверење о положеном
стручном испиту (оверена фотокопија) за радна места од
тачке 1 до 4; извод из матичне књиге рођених (оверена
фотокопија); уверење о држављанству (оверена фотокопија); уверење суда да се не води кривични поступак,
не старије од 6 месеци; лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран). У захтеву (молби) кандидат
треба да наведе документацију коју је доставио поводом
огласа. Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому
здравља Бујановац, сваког радног дана од 07,00 до 14,00
часова, у затвореној коверти или послати препоручено
поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“
и називом радног места. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Изабрани кандидати биће писмено обавештени.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Медицинска сестра - техничар општег
смера
на одређено време ради замене привремено
одсутног радника

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи
смер; положен стручни испит; лиценца за рад у струци
или решење о упису у Комору медицинских сестара и
здравствених техничара. Као доказе о испуњености ових
услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи - општи смер; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију
решења о упису у именик коморе. Изабрани кандидат је
обавезан да пре потписивања уговора о раду достави
позитивну туберкулинску - манту пробу. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се
непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим
и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати
у затвореним ковертама путем поште, на горенаведену адресу, уз напомену: „Пријава на оглас“ или лично у
просторијама болнице.

www.nsz.gov.rs
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Mедицина

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел/факс: 017/815-300, 017/815-182

Медицинска сестра општег смера

на одређено време ради замене раднице на
трудничком боловању, за рад у диспанзеру опште
медицине ОЈ Дом здравља Сурдулица

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа - општег смера, положен стручни испит.
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе
о завршеној медицинској школи - општег смера, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
извод из матичне књиге рођених, венчаних - за особе
које су промениле презиме, извод из евиденције незапослених, лекарско уверење. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на
основу члана 9 тачка 3 и 4 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република
Србија. Пријаве слати на горенаведену адресу.
ДОМ ЗА СТАРЕ “ПАДИНА”

11000 Београд, Цветанова ћуприја 111
тел. 063/273-293

Медицински техничар - сестра
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, врста послова - медицински послови и нега,
завршена медицинска школа, рад у сменама 12 сати,
пожељан положен стручи испит, пожељно радно искуство. Јављање кандидата на контакт телефон 063/273293.

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; доказ о радном искуству уколико га кандидат
поседује (оверена копија радне књижице, уговор о раду,
потврда послодавца); 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 могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему (претходно искуство о 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
неонатологију“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.
КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ“
11000 Београд, Сокобањска 13
тел. 011/2668-631
e-mail: klinikanebojsa@yahoo.com

Логопед

„ЈЕЛА“ ДОМ - УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
11000 Београд, Михаила Булгакова 38
тел. 011/7423-663

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дефектолошки
факултет - одсек за логопедију, обављен приправнички стаж и положен стручни испит, искуство у раду са
полупокретним, непокретним неуролошким пацијентима
- децом од 0 до 18 година старости.

Медицинска сестра - техничар

Виша медицинска сестра

на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, завршена средња медицинска школа, рад у сменама, пробни рад месец дана. Смештај и оброк за кандидате из унутрашњости је обезбеђен. Контакт особа
Јелена Танасијевић.
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

на одељењу за неонатологију, на одређено време до
31.03.2013. године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове
прописане законом, као и следеће посебне услове: да
поседују средњу стручну спрему IV степен - завршену
средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра техничар или медицинска сестра - техничар; положен
стручни испит; лиценца за рад. Уз пријаву се подносе
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УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска
школа, положен стручни испит.
ОСТАЛО: кандидати су обавезни да доставе: кратку
биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом; неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о
завршеној школи, положеног стручног испита. Пријаве
са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на наведену адресу Клинике, правна
служба, са назнаком „Пријава за оглас“ са навођењем
радног места за које се конкурише. Пријаве морају да
буду примљене у Клиници најкасније осмог дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање као последњег дана рока за
подношење пријава до 14 часова, без обзира на начин
доставе. Пријаве које буду примљене у Клиници после
истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се
неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Клиници. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном
документацијом ће бити одбијене као неисправне.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Mедицина / Грађевинарство и индустрија

„БАДИЋ ЛЕБЕН“ ДОО

Неготин - Душановац, Дупљанска бб
тел. 019/570-450, 063/1194 006

Дипломирани социјални радник
Опис посла: пријем и вођење евиденције корисника старачког дома
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
социјални радник. Услови рада: рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђен превоз. Конкурса је отворен до попуне радног места. Кандидати се могу јавити
послодавцу на горенаведене бројеве телефона, лице за
контакт Жикица Бадић.
„9. SEPTEMBAR MEDICAL“ D.O.O.

32300 Горњи Милановац, Велеречки пут бб
www.9smedical.com

Шеф производње
Опис посла: Прави годишњи и оперативне планове производње; одговоран је за радну дисциплину; прати све
утрошке производње; прави извештаје у вези са производњом; одговоран је за праћење и примену важећих
законских прописа из свог делокруга рада; организује
одржавање опреме и брине се о исправности исте; предлаже и спроводи кадровску политику; одговоран је за
набавку сировина и репроматеријала; одговоран је за
спровођење мера заштите на раду и мера противпожарне заштите; одговоран је за реализацију Плана управљања отпадом.
УСЛОВИ: Лице одговорно за производњу медицинских,
стоматолошких и козметичких средстава; високо образовање VII степен, знање енглеског језика Б1 ниво, комуникативан и амбициозан, са жељом за усавршавањем
и напредовањем, положен возачки испит Б категорије
и да је активан возач, напредно познавање рада у MS
Office, пожељно искуство у руковођењу производњом,
склоност ка тимском раду, посвећеност послу.
Кандидату нудимо: динамичан и одговоран посао у компанији која расте. Могућност сталног усавршавања кроз
стручне обуке. Могућност напредовања.
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају наведене услове
могу послати свој CV са мотивационим писмом најкасније
до 05.04.2016 године на e-mail адресу: posao@9smedical.
com. Контактираћемо само кандидате који уђу у ужи
избор.

Грађевинарство и индустрија
„ТЕХНИКА ХИДРАУЛИКЕ СТ“ Д.О.О.
11000 Београд, Светозара Радојчића 80г
тел. 011/3463-094, 3463-096

Бравар варилац
Опис посла: планира, припрема, изводи и врши проверу квалитета обављеног посла; рационално користи
средства за рад, енергију, материјал и време; поседује
одговарајућа знања за читање и разумевање техничких
цртежа и технолошке документације; кроји и реже материјале који се користе при изради металних конструкција и металних занатских производа; изводи спајање
материјала заваривањем (електролучно и CO2 заваривање), лемљењем и закивањем; изводи површинску
заштиту производа бојењем и лакирањем.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању.

Механичар хидраулике

Опис послова: врши преглед, монтажу и оправку хидрауличних и пнеуматских система; врши преглед, монтажу и оправку хидрауличних и пнеуматских компоненти; дијагностикује квар у систему; планира, припрема,
изводи и врши проверу квалитета обављеног посла;
рационално користи средства рада, енергију, материјал
и време; поседује одговарајућа знања за читање и разумевање техничких цртежа и технолошке документације;
комуницира са сарадницима, поручиоцима и странкама,
поштујући принципе пословне културе; познаје и придржава се одредби и начела стандарда квалитета.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању. Пожељно је радно искуство у области хидраулике
и пнеуматике, али није неопходно.
ОСТАЛО: Плата по договору. Све пријаве слати на
и-мејл: d.trajkovic@tehnikahidraulike.com, контакт особа
Даница Трајковић, тел. 063/10-11-922. Веб-сајт предузећа: www.tehnikahidraulike.com. Производни погон предузећа је лоциран на адреси: Београдска 141а, Траншпед, Врчин.
„KRYOOPREMA“
ДОО ПАНЧЕВО

Панчево, Утве Златокриле 9
тел. 013/301-245
e-mail: sjovanovic@kryooprema.com

Металостругар
Опис посла: стругарски послови и помоћни браварски
послови - прецизна израда делова.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, потребно је
радно искуство од 6 месеци, знање браварских послова,
пожељна возачка дозвола Б категорије. Обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана, пробни рад 3 месеца. Конкурс
је отворен до попуне радног места. Кандидати могу своје
радне биографије да доставе путем поште, и-мејла или
да се јаве на број телефона послодавца. Лице за контакт
Светлана Јовановић.
09.03.2016. | Број 664 |
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„РАДУЛОВИЋ ГРАДЊА“ Д.О.О.

11000 Београд, Господара Вучића 57 Л2
тел. 066/208-593

Електричар

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електроинсталатер;
12 месеци радног искуства; возачка дозвола Б категорије. Кандидати треба да се јаве на контакт телефон:
066/208-593 (Павле), од 8 до 16 часова.
„ФЕРОМОНТ ОПРЕМА“ АД ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Скадарска 77
тел. 331-277
e-mail: office@feromontoprema.rs

Оператер на ЦНЦ борверку
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, техничар обраде метала на машинама са нумеричким управљањем - V степен, обрађивач метала на машинама са нумеричким управљањем
специјалиста, рад у сменама, ноћни рад, пробни рад 2
месеца, радно искуство минимум 3 године на борверку. Трајање конкурса: до 15.03.2016. године; јављање
кандидата на контакт телефон. Лице за контакт: Емил
Аутишер.

ОСТАЛО: постоји могућност обезбеђивања смештаја,
пробни рад - 3 месеца. Трајање конкурса до 31.03.2016.
године. Кандидати могу своје радне биографије да
доставе путем поште, и-мејла, или да се јаве на телефон
послодавца, лице за контакт Сандра Ранковић.

Пољопривреда
„ЕРКОМ“ ЛТД ДОО

34310 Топола - Пласковац
тел. 034/6101-188
e-mail: erafarms@gmail.com

Ветеринар
УСЛОВИ: висока стручна спрема у наведеном занимању;
пожељно поседовање возачке дозволе Б категорије;
државни стручни испит и лиценца; познавање рада на
рачунару.

АД „ПУТЕВИ“

Дипломирани инжењер пољопривреде сточар

Зидар

УСЛОВИ: висока стручна спрема у наведеном занимању;
пожељно поседовање возачке дозволе Б категорије;
државни стручни испит и лиценца; познавање рада на
рачунару.

31000 Ужице, Николе Пашића 38
тел. 031/512-822

на одређено време до 2 године
5 извршилаца

Тесар

на одређено време до 2 године
5 извршилаца

Армирач

на одређено време до 2 године
5 извршилаца

Помоћни грађевински радник
на одређено време до 2 године
10 извршилаца

УСЛОВИ: ангажована лица су потребна за рад на градилишту у Бајиној Башти, на пројекту реконструкције пута
Бајина Башта - Рогачица. Приоритет имају кандидати са
местом становања на територији општине Бајина Башта.
Могућност сталног запослења. Пријаве доставити лично
или путем поште.
„SWISS PAPIER“ DOO RAČA
Рача, Краља Петра I 7
тел. 034/751-034
e-mail: spapirag@gmail.com

Технолог папира
Опис посла: припрема масе за производњу папира, контрола квалитета папира, извештавање о контроли квалитета папира.
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УСЛОВИ: Дипломирани инжењер технологије целулозе
и папира (VII степен стручне спреме); инжењер технологије целулозе и папира (VI степен стручне спреме);
минимум 2 године радног искуства у струци; енглески
језик - средњи ниво (пожељно); возачка дозвола Б категорије (постоји могућност коришћења службеног возила).

| Број 664 | 09.03.2016.

Административно-књиговодствени радник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет; обавезно радно искуство на пословима рачуноводства; положен одговарајући стручни испит и лиценца;
познавање рада на рачунару, основна информатичка
обука - Ms Office.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на горенаведену адресу или на горенаведени и-мејл.
За све информације кандидати треба да се јаве на контакт телефон: 034/6101-188, лице за контакт: Андрија
Недељковић. Оглас је отворен до попуне радног места.
РУБИН АД

37000 Крушевац, Наде Марковић 57
тел. 064/880-4047
e-mail: office@invej.rs

Пословођа у виноградарству

на одређено време 3 месеца, теренски рад Врање и
околина

УСЛОВИ: IV степен, пољопривредни техничар,
пољопривредне струке, теренски рад Врање и околина,
обезбеђен превоз, познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, енглески језик почетни ниво,
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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стручни испит или лиценца пожељна, радно искуство 24
месеца, искуство рада на истим или сличним пословима.
Рок за пријављивање на оглас 14 дана, пријаве слати
мејлом, организовање групног разговора са кандидатима у просторијама фабрике, достављање радних биографија на увид на e-mail: hr@invej.rs.

Референт виноградарства

на одређено време 3 месеца, теренски рад Врање и
околина

УСЛОВИ: VII степен, дипломирани инжењер пољопривреде, пољопривредни факултет, смер воћарство и
виноградарство, теренски рад Врање и околина, обезбеђен превоз, познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, енглески језик средњи ниво, стручни
испит или лиценца пожељна, радно искуство 24 месеца,
искуство рада на истим или сличним пословима. Рок за
пријављивање на оглас 14 дана, организовање групног разговора са кандидатима у просторијама фабрике,
достављање радних биографија на увид, на e-mail: hr@
invej.rs.

Саобраћај и везе
А.С.А. ЕКО Д.О.О.

34220 Лапово, Ратника Солунског фронта бб
e-mail: posao@fcc-group.rs
тел. 060/8171-079

Возач теретног моторног возила
на одређено време 3 месеца

Опис посла: одговоран је и стара се о техничкој исправности возила; одговоран је и обавезно спроводи мере
и примењује законске прописе из безбедности о саобраћају; врши превоз по налогу на одредиште; контролише исправност возила.
УСЛОВИ: средња стручна спрема у наведеном занимању,
искуство на пословима транспорта, возачка дозвола Ц и
Е категорије, сменски рад, ноћни рад. Кандидати могу
своју биографију да пороследе на следећу мејл адресу:
posao@fcc-group.rs или на адресу А.С.А. Еко д.о.о. Лапово, 34220 Лапово, Ратника Солунског фронта бб, најкасније до 18.03.2016. године.

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

Култура и информисање
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
22320 Инђија, Трг слободе 2
тел. 022/551-280, 551-378

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: да има високо образовање
из научне области друштвено-хуманистичког смера, на
студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године; да поседује најмање 3 године радног искуства
у култури. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже:
радну биографију, оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о радном искуству у
области културе, програм рада и развоја Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић” у Инђији за мандатни
период од четири године. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве са потребном документацијом
достављају се на горенаведену адресу, са назнаком “За
јавни конкурс за избор директора”. Додатне информације могу се добити на бројеве телефона: 022/551-280 и
022/551-378 или електронском поштом: info.biblioteka@
indjija.net.
ВОЈВОЂАНСКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР
21000 Нови Сад, Змај Јовина 1

Директор

на мандатни период 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које,
поред општих услова предвиђених законом, испуњава и следеће услове: висока стручна спрема - музичка
академија, најмање пет година радног искуства, значајна афирмација на подручју музичке делатности, знање
најмање једног светског страног језика. Уз пријаву на
конкурс, кандидат је дужан да достави следећу документацију: уверење о држављанству, стручну биографију,
фотокопију дипломе, предлог програма рада и развоја
Војвођанског симфонијског оркестра за четворогодишњи
мандатни период. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 24.
марта 2016. године. Додатне информације о конкурсу
могу се добити на и-мејл: vsimfonic@gmail.com. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, управни одбор одбацује закључком против кога
се може изјавити посебна жалба оснивачу у року од три
дана од дана достављања закључка. Жалба не задржава извршење закључка. Управни одбор обавља разговор
са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у
року од 30 дана од дана завршетка конкурса доставља
оснивачу образложени предлог листе кандидата. Листа
кандидата садржи мишљење управног одбора о струч09.03.2016. | Број 664 |
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ним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору. Оснивач именује
директора установе са листе кандидата. Пријаве се подносе на горенаведену адресу са назнаком „За конкурс за
директора“.
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ”
12220 Велико Градиште

Оглас објављен у публикацији „Послови”
10.02.2016. године, поништава се у целости.

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.

Национална служба
за запошљавање
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Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Доцент за Грађанскоправну ужу научну
област, предмет Породично право
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали
услови утврђени су чланом 64 став 5 Закона о високом
образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 100/07 аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,
45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и чл. 105 и 107
Статута Правног факултета Универзитета у Београду.
Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак
научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству) подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
11000 Београд, Војводе Бране 18/а
тел 011/308-72-64

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању. За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (високо образовање
стечено на студијама другог степена - мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије - по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године), за наставника основне
школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за
рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; положен
испит за директора установе из чл. 59 став 5, 7 и 17
Закона о основама система образовања и васпитања.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (извод
из матичне књиге рођених или уверење о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверен препис/фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику); доказ о положеном
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Наука и образовање

испиту за директора обезбедиће се након доношења
одговарајућег подзаконског акта министра просвете
(изабрани директор који нема положени испит за директора, дужан је да га положи у року од годину дана од
дана ступања на дужност); доказ о неосуђиваности прибавља школа од надлежне полицијске управе; потврду о
радном искуству; преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним
и организационим способностима (необавезно). Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 011/3087-264.
СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104, 3592-404

Наставник основа технике рада

са 80% радног времена, на одређено време ради
замене радника на боловању

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме за наставнике, стручне сараднике и сараднике у
настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Просветни гласник РС“, бр. 1/95,
24/04, 10/09, 2/02); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања
и да има држављанство Републике Србије. Наставници
поред наведене стручне спреме морају имати дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити диплому о стеченом
образовању, доказ (уверење) да кандидат има образовање из 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. Кандидати који имају положен стручни испит
или испит за лиценцу, подносе уверење о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, уверење
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених
и кратку биографију. Уколико кандидат подноси копије
докумената, исте морају бити оверене. Доказ да је кан-
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дидат психички, физички и здравствено способност за
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Извод из казнене евиденције прибавља
установа по службеној дужности. Пријаве са доказима о
испуњености услова се подносе на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати, као ни
копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа.
ОШ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“
11070 Нови Београд, Добановачка 2а
тел. 011/2154-975, 2155-476

Наставник руског језика

са 90% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања, да
има одговарајуће високо образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и у складу са чл. 8 ст.
2 тачке 1, 2 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпити рад. Уз пријаву доставити: оверену копију
дипломе о стеченој стручној спреми, лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (доставља се пре закључења уговора о раду), оригинал уверења о држављанству, потврду да се не води кривични поступак против кандидата,
преглед кретања у служби са биографским подацима.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Доцент за ужу научну област Рачунарска
техника и информатика
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 76/2005, 100/2007
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,
89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и
68/2015), Статутом Електротехничког факултета, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду и Правилником о избору у звања наставника и
сарадника Електротехничког факултета у Београду, у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Молбе са потребним документима (биографију са списком објављених радова, копију дипломе
односно уверење које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса архиви Факултета, Булевар
краља Александра бр. 73.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7

Ванредни професор за ужу научну област
Историјска геологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат из научне
области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени одредбама члана 64 став 7 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.

Ванредни професор или доцент за ужу
научну област Економска геологија

Србије (не старије од шест месеци) и извод из матичне
књиге рођених. Пре закључења уговора о раду подносе
и доказ о испуњености услова из члана 120 ст. 1 тач.
2 Закона о основама система образовања и васпитања.
Рок за пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе у Секретаријату ОМШ “Владимир
Ђорђевић” Београд, Ватрослава Јагића 5, или се шаљу
поштом - са повратницом, уз назнаку “За конкурс”.
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА ”ПАВЛЕ САВИЋ“
11000 Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/3045-311, 3433-387; 3430-358

на одређено време од пет година

Оглас објављен дана 02.12.2015. године у публикацији „Послови” поништава се за радна места:

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат из научне
области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени одредбама члана 64 став 5 и став 7 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.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

Доцент за ужу научну област
Фундаментална и примењена минералогија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат из научне
области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени 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.
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.
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
”ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“

11000 Београд, Ватрослава Јагића 5
тел. 011/2452-561

Професор обое

за 50% радног времена, на одређено време до
повратка запослене, одсутне преко 60 дана

Услов: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, дипломирани музичар - обоиста, мастер музички
уметник, професионални статус обоиста. Кандидати треба да испуњавају услове из члана 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о степену и
врсти образовања наставника у основној музичкој школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12), а уз
пријаву подносе оверену фотокопију дипломе, доказ да
је кандидат у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, уверење о држављанству Републике
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Професор разредне наставе на одређено
време до повратка раднице са неплаћеног
одсуства преко 60 дана, и
Психолог школе на одређено време ради
замене одсутне раднице преко 60 дана.

11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Редовни професор за ужу научну област
Електронско пословање
УСЛОВИ: Научни назив доктора наука; научни, односно
стручни радови објављени у научним часописима или
зборницима, са рецензијама; више научних радова од
значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима,
са рецензијама; оригинално стручно остварење (пројекат студија, патент оригинални метод, нова сорта и сл.),
односно руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка
задатака за ужу научну област за коју се бира оригинално стручно остварење; и више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима; већи
број научних радова који утичу на развој научне мисли у
ужој области, објављених у међународним или водећим
домаћим часописима, са рецензијама; већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним
или домаћим научним скуповима; остварени резултати
у развоју научно-наставног подмлатка на факултету;
учешће у завршним радовима на специјалистичким и
дипломским академским студијама. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне области, 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-u. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији Националне службе за запошљавање
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Доцент за ужу научну област Пословна
економија и менаџмент - стратегијски
менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност за
наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба
да испуне и друге услове прописане одредбама Закона
о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Факултета, Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду и Критеријума
за стицање звања наставника и сарадника на Економском Факултету у Београду. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају се на наведену
адресу Факултета, соба 139 у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.
БОР
ОШ „12. СЕПТЕМБАР“
19250 Мајданпек, Пролетерска 49
тел/факс: 030/581-057
e-mail: os12sept@ptt.rs

Наставник музичке културе

са 25% радног времена, на одређено време до
повратка са запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

Спремачица

на одређено време ради замене преко 60 дана,
до повратка одсутне запослене са привремене
спречености за рад

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о
поседовању одговарајућег образовања и уверење о
држављанству Републике Србије. Остали услови за
пријем лица у радни однос доказиваће се у складу са
чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Чланом 8 истог закона и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи прописано је одговарајуће
образовање за наставнике, стручне сараднике, док је за
спремачицу потребна завршена основна школа (I степен
стручне спреме), у складу са одредбама Правилника о
организацији и систематизацији послова школе. Рок за
пријављивање на оглас је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву
на оглас кандидат треба да приложи сву потребну документацију.
ЦЕНТАР СТРАНИХ ЈЕЗИКА
„ALPHABETA“
Бор, Краља Петра I 23
тел. 060/153-5174
e-mail: office@alphabeta.rs

Предавач немачког језика
УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика (VII
степен стручне спреме); дипломирани професор немачког језика (VII степен стручне спреме); рад на рачунару
Бесплатна публикација о запошљавању

- MS Office пакет (основни ниво). Могућност обезбеђивања смештаја, послодавац сноси трошкове превоза до
150 км удаљености од Бора, пробни рад 3 месеца. Конкурс траје до 01.04.2016. године. Кандидати могу своје
радне биографије да доставе путем поште, и-мејла или
да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт Тијана Добершек.
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОНСТАНТИН БАБИЋ“
19320 Кладово, 22. септембра 13
тел. 019/808-068

Наставник солфеђа

на одређено време до 01.06.2018. године, ради
замене директора у првом мандату

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани
музички педагог; дипломирани музичар, усмерење
музички педагог; професор солфеђа; професор солфеђа
и музичке културе; дипломирани музичар - педагог;
мастер теоретичар уметности, професионални статус музички педагог; 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; извршена психолошка процена способности за рад с децом и ученицима, у складу са законом.
Уз пријаву доставити доказ о држављанству (уверење
о држављанству и извод из матичне књиге рођених) и
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Одлуку о избору кандидата директор
ће донети у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима.
Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО АНДРИЋ”
Прањани

Професор немачког језика и књижевности
за рад у матичној школи и издвојеном одељењу у
Каменици, на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Срезојевцима, на
одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

УСЛОВИ:у складу са чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Посебни услови у складу са чл.
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15
- аутентично тумачење и 68/15), наставник, васпитач и
стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош09.03.2016. | Број 664 |
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колској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са ЕСПБ и да кандидат испуњава услове сходно
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”,
бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о поседовању одговарајућег
образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са ЕСПБ; доказ о држављанству РС
(уверење); извод из матичне књиге рођених; лекарско
уверење (доставити пре закључивања уговора о раду).
Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања,
школа прибавља по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве са доказима доставити на адресу
школе: Основна школа „Иво Андрић”, 32308 Прањани.
Информације на телефон: 032/841-521.

ографија (списак научних и стручних радова) и радови.
Све исправе се достављају у оригиналу или овереној
фотокопији. Пријаве на конкурс се подносе на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
ЈАГОДИНА
ОСНОВНА ШКОЛА “СТЕВАН НЕМАЊА”

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање за наведено занимање прописано чланом 8 Закона о основама система
образовања и васпитања (на студијама другог степена
- мастер академске специјалистичке академске 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 („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2009, 52/2011, 55/2013 - аутентично тумачење и 68/2015). и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник Републике Србије“
број 11/2012 и 15/2013), образовање из психолошких ,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање30 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, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, да има држављанство Републике Србије. Уз
пријаву кандидат доставља: доказ да има одговарајуће
образовање и образовање из педагошких, психолошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу
са Европским системом преноса бодова, извод из матичне књиге рођених уверење о држављанству Републике
Србије, лекарско уверење (доставља се пре закључивања уговора о раду) уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља се по службеној
дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве са оригиналним документима или овереним фотокопијама не старијим од 6 месеци доставити на горе наведену аадресу са назнаком: “За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

32300 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Технологија биљних сировина
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор техничких
наука; доктор биотехничких наука; доктор хемијских
наука; доктор наука - технолошко инжењерство; доктор наука - хемијске науке; доктор наука - биохемијске
науке. Услови за избор у звање наставника утврђени су
чланом 64 став 5 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр.76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу и општим
актом Агрономског факултета у Чачку. Кандидат мора да
испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности
утврђен чланом 62 став 4 Закона о високом образовању
и дужан је да уз пријаву на конкурс достави и одговарајући доказ надлежног органа. Пријаве кандидата који
не доставе наведени доказ или не испуњавају овај услов
неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс садржи:
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању,
податке о радном искуству и друго. Прилози уз пријаву:
доказ надлежног органа о неосуђиваности, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
диплома о одбрањеној докторској дисертацији, библи-
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35215 Стењевац
тел. 035/8633-009

Наставник хемије

на одређено време до повратка радника са функције,
40% радног времена

Наставник музичке културе

до повратка раднице са породиљског одсуства, 50%
радног времена

Наставник ликовне културе

до повратка радника са боловања, 50% радног
времена

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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КИКИНДА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАШИ БИСЕРИ“
24420 Кањижа, Карађорђева 30

Психолог

на одређено време ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) или стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године психолошке струке - дипломирани психолог; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (српски и мађарски језик). Уз пријаву на конкурс кандидати
су дужни да доставе: доказ о стручној спреми (оверена
фотокопија дипломе), уверење о држављанству (фотокопија), извод из матичне књиге рођених (фотокопија),
доказе о знању језика. Лекарско уверење доставља се
пре закључења уговора о раду. Извод из казнене евиденције установа ће прибавити службеним путем. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - психолог“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.
КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
тел. 028/498-298

Оглас објављен 02.12.2015. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
асистент за ужу научну област Психијатрија, на
одређено време од 36 месеци.
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
тел. 028/498-298

Асистент за ужу научну област
Психијатрија

за рад на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ; Студент докторских студија или магистар са
прихваћеном докторском дисертацијом; завршене интегрисане академске студије са просечном оценом најмање осам; завршена здравствена специјализација из
Психијатрије; смисао за наставни рад. Посебни услови,
оцена испуњености услова и поступак избора утврђени
су и спровешће се у складу са Правилником о условима,
начину и поступку избора у звање сарадника Медицинског факултета у Приштини - Косовска Митровица и подразумевају: одобрену докторску дисертацију; већу оцену
на специјалистичком испиту; специјалистички рад; бећи
Бесплатна публикација о запошљавању

број објављених научних радова у домаћим и иностраним часописима; већи број стручних радова на домаћим
или међународним скуповима. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да доставе доказ о испуњености
услова конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Пријаве доставити на горенведену адресу
или предајом архиви Факултета.
К РА Г У Ј Е В А Ц
ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН“
34000 Крагујевац, Јесењинова 17
тел. 034/323-399, 302-160

Оглас објављен у публикацији “Послови”
24.02.2016. године, за радно место: наставник
биологије, на одређено време, за 20% радног
времена, исправља се тако што се у делу ОСТАЛО брише следеће: оверену фотокопију уверења
о завршеној обуци за педагошког асистента. У
осталом делу текст огласа остаје неизмењен.
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34 000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област Физиологија
животиња и човека и молекуларна
биологија
у Институту за биологију и екологију, на одређено
време три 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 биолошких наука,
уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације,
односно VIII степен стручне спреме, доктор биолошких 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.
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 који 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.
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ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у звање асистента за ужу
уметничку област Унутрашња архитектура
и индустријски дизајн

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

УСЛОВИ: студент докторских студија који је и основне
и мастер академске студије завршио са укупном просечном оценом најмање 8, који показује смисао и способност за наставни и рад и познаје један од светских
језика. У звање асистента може бити изабран и магистар
наука, односно магистар уметности коме је прихваћена тема докторске дисертације (за студенте по старом
закону). У поновни избор у звање асистента може бити
изабран кандидат који је стекао научни назив доктора
наука, односно доктора уметности. Непостојање сметње
из чл. 62 ст. 4 Закона о високом образовању и остали
општи и посебни услови предвиђени чл. 72 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13 и 75/14), Статутом Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр.
01-1336 од 30.04.2015. године - (www.filum.kg.ac.rs) и
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
Кандидати подносе на конкурс 10 самосталних радова
из уже уметничке области за коју конкуришу. Радови се
предају у оригиналу или у дигиталној форми (на CD-у).

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

на одређено време од пет година

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из
уже научне области за коју се бира, непостојање сметње
из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали
општи и посебни услови предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15 и
68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. II-01-148 од 26.02.2015. године - www.kg.ac.
rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336
од 30.04.2015. године - www.filum.kg.ac.rs), Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013 и 75/14), Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (бр. III-01-99/2
од 11.02.2016. године - www.kg.ac.rs) и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која
је потребно доставити на наведене конкурсе: пријава
на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у
и у штампаној форми), оверене копије диплома свих
нивоа студија, оверена копија извода из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није
осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став
4 Закона о високом образовању и чланом 124е и чланом
126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија),
мишљење студената формирано на основу анкете (за
кандидате који имају педагошко искуство у високошколској установи). За кандидате који се први пут бирају у
звања наставника на Универзитету у Крагујевцу предвиђено је приступно предавање. Фотокопије докумената
морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне
и неблаговреме пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се узимати
у разматрање. Сва документација и радови достављају
се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом, на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб,
34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса.
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34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

на одређено време од три године

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава
на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у
и у штампаној форми), оверене копије диплома свих
нивоа студија, уверење о уписаним докторским студијама или одлука о прихваћеној теми докторске дисертације, оверена копија извода из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању оносно чланом 124 е и чланом
126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија),
мишљење студената формирано на основу анкете (за
кандидате који имају педагошко искуство у високошколској установи). Фотокопије докумената морају бити
оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаго-

Подршка
запошљавању
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инвалидитетом
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времене пријаве, као и документација кандидата који не
испуњавају услове конкурса, неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге
крагујевачке гимназије или поштом. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање редовног професора,
за ужу научну област Општа економија
и привредни развој - наставни предмети
Основи макроекономије и Економија ЕУ
Наставник у звање доцента, за ужу научну
област Општа економија и привредни
развој - наставни предмети Економика
природних и привредних ресурса,
Економика туризма и Туризам и животна
средина
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Научни степен доктора економских наука одговарајуће уже научне области и други општи, педагошки
и посебни услови прописани Законом о високом образовању, Статутом и другим актима Економског факултета
у Крагујевцу и Статутом и другим актима Универзитета
у Крагујевцу. 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 адресу: Економски
факултет, Крагујевац, улица Ђуре Пуцара Старог број 3.
ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“
16254 Богојевце, Владе Ђокић бб
тел. 016/732-300

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу школе у селу Јашуња,
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

Наставник српског језика

за рад у матичној школи у Богојевцу, са 88,89%
радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

Наставник енглеског језика

са укупно 58,89% радног времена (у Богојевцу
18,89%, Навалину 20% и Дрћевцу 20%), на
одређено време до повратка запослене са
трудничког боловања, породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

Библиотекар

у матичној школи у Богојевцу, са 15% радног
времена, на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Кандидати треда да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање из члана 8 Закона
о основама система образовања и васпитања, Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (нови са холограмом);
оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; потврду - уверење да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уколико кандидат није стекао образовање на српском
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уколико се докази уз пријаву подносе у
овереној копији, овера копије не сме бити старија од 6
месеци. Лекарско уверење о психофизичкој способности
за рад са децом кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене евиденције за горенаведена дела прибавља школа по службеној дужности.
У поступку одлучивања о избору наставника и стручног
сарадника директор школе вршиће ужи избор кандидата
које упућује на проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима пре доношења коначне одлуке о избору. Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. О месту и датуму провере биће обавештени кандидати који уђу у ужи избор по истеку рока за подношење
пријава. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на
конкурс могу се доставити лично или на адресу школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон број: 016/732-300. Напомена: Школа нема обавезу
враћања конкурсне документације кандидатима.
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
162200 Грделица
тел. 016/3426-057

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања, за рад у Грделици са 80%
радног времена и издвојеном одељењу у Козару са
20% радног времена

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања, за рад у издвојеним
одељењима у Ораовици (40% радног времена),
Палојцу (20% радног времена), Сејаници (20%
радног времена) и Великој Копашници (20% радног
времена)
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УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09) и
чл. 2 и 4 Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 52/11 и 55/13), у складу са Правилником о
степену и врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник РС“ бр. 11/12) и Правилником о систематизацији радних места запослених у ОШ „Десанка Максимовић“ у Грделици. Кандидати треба да испуњавају
услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09) и
члана 29 Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 55/13).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
доставе: оригинал или оверену копију дипломе о степену стручне спреме; оригинал или копију извода из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије
од шест месеци); уверење да није осуђиван (прибавља
школа); доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику). Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Контакт телефон: 016/3426-057.
ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”

16254 Богојевце, Владе Ђокића бб
тел. 016/732-300

Наставник информатике и рачунарства

за рад у матичној школи у Богојевцу, са 15% радног
времена, на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка одсутне
запослене са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилника о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно васпитни рад из изборних предмета
у основној школи; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (нови са холограмом); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; потврду/уверење да имају образовање
из психолошких, пеагошких 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. Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ
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да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уколико се докази уз
пријаву подносе у овереној копији, овера копије не сме
бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење о психофизичкој способности за рад са децом кандидат прилаже
пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене
евиденције за горенаведена дела прибавља школа по
службеној дужности. У поступку одлучивања о избору
наставника директор школе вршиће ужи избор кандидата које упућује на проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима пре доношења коначне
одлуке о избору. Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. О месту и датуму провере биће обавештени кандидати који уђу у ужи избор по истеку рока за
подношење пријава. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу
доставити лично или на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон: 016/732300. Напомена: школа нема обавезу враћања конкурсне
документације кандидатима.
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
16251 Печењевце
тел. 016/791-115

Наставник енглеског језика

са 95% радног времена, на одређено време, до
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом,
кандидат треба да испуњава и следеће услове: VII степен стручне спреме у одговарајућем занимању (у складу
са чланом 3 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави и диплому о стеченом
образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству. Сва тражена документа достављају се
у оригиналу или овереном препису.
ОСТАЛО: Лекарско уверење (у којем ће бити назначено
да је лице психофизички способно за рад са ученицима),
подноси се када одлука о пријему кандидата постане
коначна, а пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности за горенаведена кривична дела прибавља
школа, након истека рока за пријављивање кандидата.
Проверу прихофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака. Кандидати су обавезни да
у пријави назначе контакт телефон. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са потребном документацијом
доставити на адресу школе, са назнаком “За конкурс”.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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СТШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-205

Професор грађанског васпитања

са 20% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције директора школе

Библиотекар школе

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

Библиотекар школе

са 30% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције директора школе

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају прописане
услове, предвиђене Законом о раду, Законом о основама система образовања и васпитања и одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у средњим стручним школама и
то: да су држављани Републике Србије; да имају одговарајуће образовање у складу са законом и одредбама
правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим стручним школама; 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.
ОСТАЛО: оверену фотокопију дипломе; уверење о
држављанству (оверена фотокопија - не старија од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (оверена
фотокопија). Оглас траје 8 дана од дана оглашавања у
публикацији „Послови“ код Националне службе за запошљавање. Напомена: лекарско уверење је потребно
када одлука о избору постане коначна, пре закључења
уговора о раду, а податке о неосуђиваности за наведена
кривична дела школа ће службено затражити из казнене
евиденције. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.
НИШ
ОШ “СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА”
18000 Ниш, Шабачка 20
тел. 018/4535-300

Наставник енглеског језика

са 89% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (доказ доставити у овереној фотокопији, уз пријаву на оглас); 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 (доказ доставити у
овереној фотокопији, уз пријаву на оглас). Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА
“СТЕВАН СРЕМАЦ”

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Помоћни радник

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна
школа. Поред општих услова прописаних Законом о
раду, уз пријаву са биографијом треба поднети доказ о
одговарајућем степену стручне спреме, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ о
неосуђиваности кандидата прибавља установа по службеној дужности. Сва документа се прилажу у оригиналу
или као оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

36320 Тутин, Његошева 5
тел. 020/811-180

Енглески језик

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/09, 55/2011 и 55/13);
високо образовање у смислу члана 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број
72/2009, 52/2011 и 55/2013), са називом стручне спреме
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“
број 11/2012 и 15/2013). Уз пријаву кандидати подносе:
оверену фотокопију дипломе одговарајућег образовања,
уверење 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 ЕСПБ, уверење о држављанству, крећу биографију
и друге доказе у смислу чл. 120 и 122 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
72/2009 и 52/2011 и 55/2013). Пријаве слати на адресу
школе. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве са непотпуном документацијом се неће разматрати.
ГИМНАЗИЈА

36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7

Наставник устава и права грађана

на одређено време ради замене запослене помоћника директора, са 50% радног времена

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако има: 1. за
наставнике - одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, спе09.03.2016. | Број 664 |
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цијалистичке 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; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
да има одговарајуће образовање, сходно Правилнику
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; није осуђивано сходно члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања; има
држављанство Републике Србије; зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе; уверење о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству. Лекарско уверење се подноси пре закључивања
уговора о раду, а уверење да кандидат није кажњаван
прибавља установа. Пријаве слати на адресу: Гимназија,
Нови Пазар, Вука Караџића 7.
ГИМНАЗИЈА

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

Домар

на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице
под условима прописаним законом: ВКВ радник, IV - V
степен стручне спреме, браварског, водоинсталатерског или другог занимања из области машинства и обраде метала, са знањем и способностима за одржавање
инсталација у исправном стању; да није осуђивано сходно члану 120 Закона о основама система образовања и
васпитања (,,Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 - аут. тумачење и 68/15); да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати
су дужни да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Пријаве слати на адресу: Гимназија, Нови Пазар, Вука Караџића бб.

уверење), доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошлокској установи, уверење о држављанству,
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 образовање
стекли на језику којем се остварује образовно-васпитни
рад). Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ да лице има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Доказе (оригинал или оверене копије)
доставити на горенаведену адресу.
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

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

Наставник у звање ванредног професора,
за ужу научну област Рачунарство и
информатика
на одређено време у трајању од пет година

Сарадник у настави за ужу научну област
Математика
у трајању од једне године

Наставник страних језика, за ужу научну
област Енглески језик
у трајању од три године

Сарадник у настави за ужу научну област
Рачунарство и информатика
у трајању од једне године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови конкурса за кандидате педвиђени су
одредбама Закона о високом образовању, Статутом и
Правилником о избору у звања на Универзитету у Новом
Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: био-

ОШ „БРАТСТВО“

36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50

Наставник српског језика

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

УСЛОВИ: За ово радно место потребно је да кандидати имају образовање у складу са чланом 8 став 2 и 4
Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидат мора да испуњава услове за пријем у радни
однос у складу са чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс потребно је поднети и следећа документа: доказ о поседовању
одговарајућег образовања (оверена копија дипломе или
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графију, оверене фотокопије диплома о завршеним
основним, мастер/магистарским и докторским студијама,
оверену фотокопију предходног избора у звање, списак
објављених радова и радове, уџбеничку литературу и
сл. Пријаве се подносе Правној служби Универзитета, на
горенаведену адресу у року од 10 дана од дана објављивања конкурса. Образац захтева за пријаву на конкурс
за избор у звање и заснивање радног односа може се
преузети на официјалном сајту Универзитета у Новом
Пазару - www.uninp.edu.rs. Непотписане, неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Додатне
информације на телефон 020/338-420.
Правна служба.
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Осаоница
36314 Штитаре, Нови Пазар
тел. 020/351-393

Наставник разредне наставе

НОВИ СА Д
UNIVERZITET EDUCONS
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ
ПРАВНО - ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ
21000 Нови Сад, Народног фронта 53
тел. 021/6756-222

Наставник, за ужу научну област
Политички системи
УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, из одговарајуће области и општи и посебни услови предвиђени
Законом о високом образовању и Статутом Факултета и
способност за наставни рад. Пријаве са потребном документацијом, којом се доказује испуњеност услова, подносе се Факултету.
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

на одређено време, до повратка раднице са
породиљског боловања, на период од две године

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

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане законом: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања; 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, држављанство
РС, 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
пријаву доставити: оверен препис дипломе о завршеном
образовању, исправу коју издаје високошколска установа, а којом се доказује да су кандидати стекли образовање из психолошких и педагошких дисциплина или
доказ из високошколске установе да су у току студија
положили испите из педагогије и психологије, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
(не старије од шест месеци). У поступку одлучивања
о избору наставника директор ће извршити ужи избор
кандидата који ће бити упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима; психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима врши
служба за послове запошљавања, о времену и месту
провере, изабрани кандидати биће накнадно обавештени. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе.

Наставник у звање ванредни професор (на
одређено време у трајању од 5 година) или
редовни професор (на неодређено време)
за ужу област Теоријска и примењена
математика

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

са 25% радног времена на одређено време у трајању
од 5 година

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

Наставник у звање ванредни професор
(на одређено време у трајању од 5
година) или редовни професор за ужу
област Производни и услужни системи,
организација и менаџмент
на одређено време у трајању од 5 година
2 извршиоца

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

Наставник у звање доцент или ванредни
професор за ужу област Геоинформатика
на одређено време у трајању од 5 година

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

Наставник у звање доцент или ванредни
професор за ужу област Теорије и
интерпретације геометријског простора у
архитектури и урбанизму
на одређено време у трајању од 5 година

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

Сарадник у звање сарадник у настави за
ужу област Примењене рачунарске науке и
информатика

Наставник у звање доцент или ванредни
професор за ужу област Планирање,
регулисање и безбедност саобраћаја

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство, услови прописани чланом 71
Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких наука.

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

Сарадник у звање сарадник у настави
за ужу област Механика флуида,
хидропнеуматска, гасна и нафтна техника

Наставник у звање доцент за ужу
област Производни и услужни системи,
организација и менаџмент са 50% радног
времена

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

на одређено време у трајању од 5 година

на одређено време у трајању од 5 година

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

Наставник у звање доцент за ужу област
Електроника
на одређено време у трајању од 5 година

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

Наставник у звање доцент за ужу област
Примењени софтверски инжењеринг

са 10% радног времена на одређено време у трајању
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 доцент за ужу област
Теоријска електротехника
на одређено време у трајању 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.

Сарадник у звање асистент за ужу област
Примењени софтверски инжењеринг

са 10% радног времена на одређено време у трајању
од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струка електротехника и рачунарство, услови прописани чланом 72
Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких
наука.
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на одређено време у трајању од 1 године

на одређено време у трајању од 1 године

Сарадник у звање сарадник у настави за
ужу област Прoизвoдни и услужни систeми,
oргaнизaција и менаџмент
на одређено време у трајању од 1 године

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

Сарадник у звање асистент за ужу област
Архитектонско-урбанистичко планирање,
пројектовање и теорија
на одређено време у трајању од 3 године
2 извршиоца

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

Сарадник у звање сарадник у настави за
ужу област Инжењерство заштите на раду
на одређено време у трајању од 1 године

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

Наставник у звање доцент из поља
уметности за ужу област Дизајн ентеријера
на одређено време у трајању од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струкe примењене
уметности, услови прописани чланом 64 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), докази о
испуњености услова конкурса: краћу биографију, овереНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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не фотокопије диплома и додатка дипломи, оригинални
доказ о држављанству (не старији од 6 месеци), оригинални извод из матичне књиге рођених, уверење из суда
да против кандидата није донето решење о спровођењу
истраге, није подигнута оптужница или поднет оптужни
предлог за кривична дела за које се гоњење предузима по службеној дужности, свим дипломама стеченим у
иностранству потребно је приложити и доказ о нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и
саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу за
сваки конкурс посебно. Комисија ће разматрати само
благовремене и потпуне пријаве. Конкурс за наставнике ће бити отворен 15 дана од дана објављивања а за
сараднике ће бити отворен 7 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни професор за ужу научну област
Економија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор економских, друштвено-економских наука или пољопривредних наука (из области економије, микроекономије,
макроекономије или агроекономије).

Доцент за ужу научну област Исхрана
животиња

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор пољопривредних наука, др биотехничких наука или ветеринарских
наука (област исхрана животиња).

Одсек за историју

Асистент за ужу научну област
Хортикултура и пејзажна архитектура

21000 Нови Сад, др Зорана Ђинђића 2

Наставник, сва звања, за ужу научну
област Класичне науке
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме. Потребна документација за пријављивање на конкурс: оверена фотокопија дипломе доктора наука; биографија састављена
на основу упитника који се може преузети са веб сајта
Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za pisanje
referata образац пријаве на конкурс за избор у звање
универзитетског наставника) у папирном облику и на
CD-u; податке о досадашњем раду; списак стручних и
научних радова као и саме радове.
Одсек за медијске студије

Стручни сарадник за ужу научну област
Новинарство
УСЛОВИ: Потребна документација за пријављивање
на конкурс за асистента, стручног сарадника и вишег
наставника вештина: оверена фотокопија дипломе о
завршеним основним и мастер студијама или магистарским студијама; потврда да су кандидати уписани на докторске студије или потврду да је тема докторске дисертације одобрена (за кандидате који завршавају докторат
по раније важећим прописима и који конкуришу за асистента); биографију састављену на основу упитника који
се може преузети са веб сајт Факултета (www.ff.uns.
ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata, извештај за
избор у звање сарадника) у папирном облику и на CD-u.
ОСТАЛО: Ближи услови за избор у звање одређени су
Статутом Филозофског факултета, Правилником о ближим условима за избор у звања наставника Универзитета у Новом Саду и Статутом Универзитета у Новом Саду.
Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; завршен
пољопривредни, шумарски или архитектонски факултет
(одговарајуће области).
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр.76/05, 100/2007 - аут.тум, 97/2008, 44/2010, 93/2012,
89/2013 и 99/2014.). Рок за подношење пријава по овом
конкурсу је 15 дана од дана објављивања. Уз пријаву
кандидат је обавезан да достави доказ о испуњености
услова по овом конкурсу, биографске податке, научне
и стручне радове као и доказе о њиховом објављивању,
(уверења о наставку студија за сарадничка звања).
Пријаве достављати на адресу: Универзитет у Новом
Саду Пољопривредни Факултет 21000 Нови Сад, Трг
Доситеја Обрадовића 8, са назнаком „За конкурс“.
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
“Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ”

21240 Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23
тел. 021/6040-428

Наставник психологије

са 85% радног времена, на одређено време, замена
одсутног запосленог преко 60 дана а најдуже до
краја школске 2015/2016. године

УСЛОВИ: Врста стручне спреме на основу Правилника
о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“
бр.8/2015 ).
ОСТАЛО: У радни однос може да буде примљено лице
под условом: 1. да има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 и став 4 и чл. 121 став 10 Закона о
основама система образовања и васпитања; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да има држављанство РС; 5. да зна језик на
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коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
потребно је доставити: оверену фотокопију дипломе
одговарајућег степена и врсте стручне спреме као и
доказе о испуњености услова из чл. 8 став 2 и 4 или чл.
121 став 10 Закона о основамам система образовања и
васпитања; уверење или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); кратку биографију кандидата. Докази о испуњености услова под тачком 1 и 4 подносе се уз пријаву на
конкурс, а под тачком 2 пре закључења уговора о раду.
Доказ из тачке 3 прибавља школа по службеној дужности. Неће се разматрати пријаве које су непотпуне, пријаве уз које нису приложени докази који се траже конкурсом, као и пријаве оних кандидата који не испуњавају
услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Пријаве доставити на адресу школе. Кандидатима који нису
изабрани неће се враћати документација коју су приложили уз пријаву.
ГИМНАЗИЈА “ЈАН КОЛАР” СА
ДОМОМ УЧЕНИКА

21470 Бачки Петровац, XIV ВУСБ 12

Васпитач

на одређено време са 80% радног времена

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35 - аутентично тумачење и 68/15) а то је да за
васпитача може бити изабрано лице које је стекло високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) у складу
са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године, или лице које је стекло високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Поред услова
у вези образовања кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.72/09,
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15): да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике
Србије, знање словачког језика. Посебан услов: завршен
филозофски факултет одсек словачки језик и књижевност. Као докази уз пријаву, се подносе: оверен препис или оригинал дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству, уверење о завршеној школи
на словачком језику или уверење о положеном испиту
провере знања словачког језика. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима подноси се приликом закључења уговора
о раду и проверава се у току рада. Уверење да кандидатс није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања прибавља школа од
надлежног Министарства унутрашњих послова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са неопходном документацијом треба
слати на адресу школе.
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ПАНЧЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ”
26204 Опово, Бориса Кидрича 10
тел. 013/681-660

Директор

на 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 кривично дело или привредни
преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања; да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; знање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад; дозвола за рад, обука и положен испит за директора. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, испиту
за лиценцу (дозволи за рад), уверење о држављанству,
потврду о радном искуству на пословима васпитања и
образовања. Пожељно је да кандидат приложи кратку
биографију са прегледом кретања у служби. Уверење
о психичкој и физичкој способности подноси се пре
закључивања уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља установа. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Документацију слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ“

26227 Долово, Аксентија Максимовића 1

Наставник техничког и информатичког
образовања
на одређено време преко 60 дана, до повратка
одсутног запосленог, са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање према чл. 8 став 2 и З и члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилнику о степену и врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и васпитача у основној школи студије („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012
и 15/2013): професор техничког образовања, професор
технике, професор технике и информатике, професор
информатике и техничког образовања, професор техничког образовања и машинства, професор технике и
машинства, професор машинства, професор електотехнике, професор тех. образовања и физике, професор
физике и основа технике, професор техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор
физике и основа техникеза основну школу, професор
техничког образовања и васпитања, професор политехничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања професор производно-техничког образовања, дипломирани педагог за техничко образовање,
дипломирани педагог за физику и основе технике, проНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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фесор основа технике, професор политехнике, дипломирани педагог за техничко образовање, дипломирани
педагог за физику и основе технике и производње, професор политехнике, професор технике и мадијатекарства, професор техничког образовања и медијатекар,
дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер дипломирани професор
физике и основа технике - мастер, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу - мастер,
дипломирани професор технике и информатике - мастер
дипломирани професор технике - мастер, професор технике и информатике, професор основа технике и информатике. Кандидат уз молбу треба да приложи: оригинал
или оверену диплому, извод из матичне књиге рођених
(оверена фотокопија), диплому или уверење о степену
и врсти стручне спреме (оверена фотокопија), уверење
о држављанству (оверена фотокопија), уверење да није
под истрагом (основни суд), акт о неосуђиваности (оверена фотокопија), уверење из суда да се не води кривични поступак (оверена фотокопија). Лекарско уверење се доставља приликом закључења радног односа.
Овера фотокопије документа важи до 6 месеци. Пријаве
слати у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава за конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

26228 Скореновац, Братства јединства 49
тел. 013/764-015

Наставник енглеског језика

са 84,44% радног времена, на мађарском наставном
језику, на одређено време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање слободних,
односно упражњених радних места, а најдуже до
31.08.2016. године

Наставник хемије

са 20% радног времена, на мађарском наставном
језику, на одређено време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање слободних,
односно упражњених радних места, а најдуже до
31.08.2016. године

Наставник физике

са 30% радног времена, на мађарском наставном
језику, на одређено време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање слободних,
односно упражњених радних места, а најдуже до
31.08.2016. године

Наставник техничког и информатичког
образовања

са 40% радног времена, на мађарском наставном
језику, на одређено време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање слободних
односно упражњених радних места, а најдуже до
31.08.2016. године

Наставник информатике

са 20% радног времена, на мађарском наставном
језику, на одређено време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање слободних,
односно упражњених радних места, а најдуже до
31.08.2016. године
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник географије

са 35% радног времена, на мађарском наставном
језику, на одређено време до повратка запосленог са
функције, а најдуже до 31.08.2016. године

Наставник историје

са 35% радног времена, на мађарском наставном
језику, на одређено време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање слободних,
односно упражњених радних места, а најдуже до
31.08.2016. године

Наставник грађанског васпитања

са 10% радног времена, на мађарском наставном
језику, на одређено време, до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање слободних,
односно упражњених радних места, а најдуже до
31.08.2016. године

Школски педагог

са 50% радног времена, на мађарском наставном
језику, на одређено време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање слободних,
односно упражњених радних места, а најдуже до
31.08.2016. године

Наставник немачког језика

са 44,44% радног времена, на мађарском наставном
језику, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, најдуже до 31.08.2016.
године

УСЛОВИ: Кандидат је дужан да испуњава опште услове
за пријем у радни однос прописане Законом о раду („Сл.
гласнику РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и
75/2014), као и услове из чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аут. тумачење и 68/2015): 1) да има одговарајуће образовање
- за сва радна места, одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/12 И
15/13), односно са Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад
из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“ бр. 11/12 и 15/13) и да имају
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад - мађарски језик.
Услови под тачкама 1-5 доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о
испуњености услова под тачкама 1, 4 и 5 подносе се уз
пријаву за конкурс, а под тачком 2 пре закључења уговора о раду, док доказ из тачке 3 прибавља сама школа.
Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на претходну психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима код Националне службе за запошљавање.
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Кандидати су дужни да приликом пријављивања доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, извод
из матичне књиге рођених са холограмом, диплому о
одговарајућем образовању, извод из матичне књиге
држављана - не старије од 6 месеци, доказ о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченом на високошколској установи у току студија или
након дипломирањаод 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, 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; доказ о знању мађарског
језика - диплома средњег, вишег или високог образовања на мађарском језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или положен испит из мађарског језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Сви
документи подносе се у овереном препису или овереној фотокопији. Неуредне, непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Оглас је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Потребну
документацију послати на горенаведену адресу.
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА “УРОШ ПРЕДИЋ”
26000 Панчево, Игњата Барајевца 5

Оглас објављен публикацији “Послови”
24.02.2016. године поништава се у целости.
ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОБРИНКА БОГДАНОВИЋ“
18332 Стрелац

Поновљени конкурс

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 и 3 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога;
дозвола за рад, обука и положен испит за директора
установе (изабрани кандидат је дужан да у року од годину дана од ступања на дужност положи испит за директора); 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; поседовање психичке, физичке и здравствене
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способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ о испуњености овог
услова прибавља школа по службеној дужности, преко надлежних органа). Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 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 стажу у
области образовања и васпитања, уверење да се против
кандидата не води судски поступак, радну биографију,
лекарско уверење, оквирни план рада за време мандата,
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику), доказ о поседовању
организационих способности (факултативно). Рок за
подношење пријава са доказима о испуњености услова
је 8 дана од дана објављивања, лично или на адресу
школе: Основна школа „Добринка Богдановић”, 18332
Стрелац, са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се добити на број телефона: 010/375-186.
ОШ „8. СЕПТЕМБАР“

18300 Пирот, Данила Киша 21

Наставник српског језика

са 72,22% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене, за рад у издвојеном
одељењу у Сукову

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање 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
за 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 књижевности у
одељењима за националне мањине, професор српског
језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски програми: Српски језик и
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књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик
и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика),
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност). Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима
Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска
филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

Наставник енглеског језика

са 40% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене, за рад у издвојеном
одељењу у Пољској Ржани и Држини

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), дипломирани филолог англиста - мастер.
ОСТАЛО: Кандидат треба да има образовање из психолошких, педагошкихи методичких дисциплина, стечено
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи у складу са европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат, уз пријаву, подноси: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ
о стеченом образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина, стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, или
доказ да је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или доказ о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (оргинал или оверена фотокопија) и уверење о држављансту (не старије од шест
месеци). Кандидати који образовање нису стекли на
српском језику, достављају и доказ да познају језик на
коме се остварује образовно васпитни рад (оргинал или
оверена фотокопија). Доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени
на проверу психофизичких способности. Кандидат који
буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду
доставити уверење о здравственој способности за рад
са децом и ученицима, не старије од шест месеци. Оглас
је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве, са доказима, се подносе лично или шаљу
поштом на горенаведену адресу.
Бесплатна публикација о запошљавању

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУДЕ ЈОВИЋ”

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117
тел/факс: 012/250-119

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, VII степен стручне спреме, према чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015,
68/2015), тј. ако 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, високо образовање за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога, на
основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; да поседује дозволу за рад
- лиценцу, положен стручни испит за наставника, стручног сарадника; да има обуку и положен испит за директора установе (основне школе); да има најмање пет
година рада у установи (основној школи) на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; да има држављанство Републике Србије;
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да није правноснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности, утврђено Законом о основама система образовања и васпитања; да је пунолетан.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
доставе следећа документа: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству Републике Србије,
диплому или уверење о стеченом одговарајућем високом образовању, уверење о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога (дозвола за
рад - лиценца), уверење о обуци и положеном испиту
за директора основне школе (изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност),
уверење о радном искуству од најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања, уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (уверење о здравственом
стању издато од надлежне здравствене установе), уверење о неосуђиваности (одговарајуће уверење основног
суда), уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања
- овај документ - доказ (извод из КЕ надлежне ПУ) прибавља основна школа; уверење да кандидат није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности (одговарајуће уверење надлежног суда); при09.03.2016. | Број 664 |
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логе којима доказује своје стручне, организационе и
друге квалитете. Наведени документи морају бити у
оригиналу или фотокопији овереној у основном суду или
општинској управи, не старији од шест месеци. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве (захтеви) на
конкурс неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Пријаве (захтеве) са доказима о испуњавању услова конкурса
слати на горенаведену адресу. Телефони за информације: 012/250-119, 012/250-109, 012/250-767.
СРЕДЊА ШКОЛА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
12220 Велико Градиште, Житни трг 4
тел. 012/663-131

Професор математике

на одређено време ради замене радника на функцији
директора

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа прописаних Законом о раду, кандидат мора да
испуњава и посебне услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће
образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, услов из члана 8 став 4 и
члана 121 став 9 и 10 Закона, који прописују да лице из
става 2 члана 8 Закона мора имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, а наставник, васпитач и стручни сарадник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио испит за лиценцу или стручни испит сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона, као и
услове у погледу степена и врсте образовања прописане
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12 и 15/13); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона; држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са кратком биографијом
поднети оригинале или оверене фотокопије следећих
докумената: диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених;
уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе; доказ
о поседовању образовања из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стеченом на високошколској
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установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова - издат од стране
одговарајуће високошколске установе, односно уверење
или други одговарајући документ о положеном испиту
из педагодије и психологије у току студија или доказ о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака,
док извод из казнене евиденције прибавља установа
по службеној дужности. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање као ни
копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе са назнаком
„За оглас”.
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЖАГУБИЦА
12320 Жагубица, Хомољска бб

Професор српског језика и књижевности

са 66% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са одржавања трудноће,
односно породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор
југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске
књижевности и језика; професор српске књижевности и
језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог
за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за
српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски
језик и Српска књижевност); мастер професор језика
и књижевности (србиста) (студијски програми: Српска
филологија: српски језик и лингвистика); мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски програми: Српска књижевност, Српска књижевност и језик);
мастер филолог (студијски програм Филологија, модули:
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер филолог (студијски програм Српски језик
и књижевност). Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање, у складу са чл. 8, 120 и 122 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије”, бр. 72/2009 и 52/2011), као и
да испуњавају и друге посебне услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да имају држављанство РС, да знају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад, да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
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преноса бодова, уверење 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 са кратком биографијом кандидат
подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци) и уверење (потврда) 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. Лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду, а уверење
о неосуђиваности прибавља школа. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. Избор кандидата биће
извршен у року од 8 дана од дана добијања мишљења
органа управљања. Пријаве се подносе на адресу школе
у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
ПРОКУПЉЕ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДР АЛЕКСА САВИЋ“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/324-462

Директор

школе на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/8 и 44/10) а почев од 10. Септембра 2005. године; на основним студијама од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице које испуњава услове за наставника средње школе за подручје рада
здравство и социјална заштита, за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; лице које има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; лице које није осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; лице
које има држављанство Републике Србије. Уз пријаву
кандидат подноси: биографске податке, односно радну
биографију; оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис уверења
о положеном стручном испиту (дозвола за рад); потврда о радном искуству у области образовања; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; осталу
документацију која може послужити приликом доношења одлуке о избору. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе
а ближа обавештења можете добити у секретаријату
телефоном.
Бесплатна публикација о запошљавању

СМЕДЕРЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“

11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/4622-534

Оглас објављен 09.12.2015. године у публикацији
„Послови“ поништава се за радно место: професор теоретских предмета, на одређено време до
повратка радника са боловања. У осталом делу
оглас остаје непромењен.
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/4791-203

Спремачица - помоћни радник

на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: Поред општих услова прописан Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају одговарајуће образовање - у складу са
Правилником о организацији и систематизацији послова
школе: завршено основно образовање, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања,
да имају држављанство Републике Србије, да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за
пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци, оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Доказ о неосуђиваности прибавља школа.
СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

25240 Стапар, Вука Караџића 20
тел. 025/5827-701

Наставник српског језика и књижевности
са 88,8% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године. Лица са одговарајућим образовањем
морају да имају образовање из психологије, педагошких
и методичких дисциплина, стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или положен
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испит за лиценцу; професор српског језика и књижевности и друга звања у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи, држављанство Републике Србије; да
кандидат није осуђиван и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
треба приложити следећу документацију: оверен препис
(фотокопију) дипломе о стручној спреми, не старије од
6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије,
не старије од 6 месеци; одговарајућу потврду са високошколске установе да кандидат има образовање из
психологије, педагошких и методичких дисциплина од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или оверену
фотокопију лиценце; потврду високошколске установе о
језику на коме је кандидат стекао образовање, у складу
са чл. 120 став 1 тачка 5 ЗОСОВ; кратку биографију.

Секретар

за 50% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: стручна спрема - дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао образовање на основним високим студијама у трајању од најмање 4 године; општа здравствена способност за рад;
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат је обавезан да достави: оверен препис
(фотокопију) дипломе о стручној спреми; уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; кратку биографију.
ОСТАЛО: да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања
- уверење прибавља установа; лекарско уверење прилаже изабрани кандидат при потписивању уговора о раду.
Пријаве се подносе поштом или лично на адресу школе.
Рок за пријаву је 8 дана од објављивања у публикацији
„Послови“.

рајућег образовања; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању лиценце за рад; доказ о радном стажу; уверење о држављанству Републике Србије;
биографију са кратким прегледом кретња у служби и
предлогом програма рада директора школе. Уверење о
некажњавању прибавља установа, а доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци),
подноси се пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 025/762-095 и 763-851. Пријаве се подносе на адресу
школе. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“
22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска 73
тел. 022/639-185

Дипломирани дефектолог - олигофренолог
на одређено време, замена одсутне запослене преко
60 дана

УСЛОВИ: да кандидати имају образовање у складу са
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13
и 68/15). Кандидати морају да испуњавају услове за
пријем у радни однос у складу са чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“

25255 Каравуково, Жарка Зрењанина 90
тел. 025/762-095, 763-851

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да поседују лиценцу, односно положен стручни испит;
да имају најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
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гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13): да имају одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о стручној спреми,
држављанству и знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад подносе се уз пријаву на конкурс, а
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - пре закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља
установа. Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следећу документацију: доказ о стручној спреми (оверена
копија дипломе), уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци),
својеручно потписану изјава да знају језик на коме се
остварује васпитно-образовни рад. Пријаве са прилозима доставити у Секретаријат школе лично или послати
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Оглас је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “РАДОСТ”
22304 Нови Бановци
Насеље Бановци Дунав, Кабларска бб
тел. 022/340-983

Васпитач

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

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање, на студијама првог степена (основне
струковне студије или основне академске студије), у
трајању од три године или на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач.
ОСТАЛО: да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања,
да има држављанство Републике Србије, да зна језик на
коме се остварује васпитно образовни рад. Уз пријаву
кандидати треба да приложе: оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију
уверења о држављанству РС. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Сарадник у звање Асистент са докторатом
за ужу област Квантитативни методи у
економији
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор 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, 04.06.2015. године и 29.01.2016. 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 о томе да лице
није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи, као и
све остале доказе који упућују на испуњеност услова
предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом
Факултета и Правилником Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у
Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.
ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ“
15306 Прњавор, Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218

Поновљени конкурс

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има стечено високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, које је одговарајуће врсте
за наставника основне школе и подручје рада, односно
за педагога или психолога школе; да поседује дозволу
за рад, тј. лиценцу, односно положен стручни испит и
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да испуњава услове за наставника, педагога или психолога; да има обуку и положен испит за директора; да
има најмање пет година рада у области образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
да је држављанин Републике Србије; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; оверен препис - фотокопију
уверења о положеном испиту за лиценцу; доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом; податке о кретању у служби са биографским
подацима; предлог програма рада директора школе;
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Школа прибавља уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела из члана
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве са назнаком „За конкурс за избор директора“ слати на горенаведену адресу.
ОШ “СТОЈАН НОВАКОВИЋ”

15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/3349-910, 334-911

Наставник математике

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

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање, односно да поседују VII степен стручне спреме у складу са чланом 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 11/2012 и 15/2013); да имају
психичку, физичку и здравствену способност (лекарско
уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде
изабран пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - доказ прибавља установа
по службеној дужности; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику, кандидат доставља
доказ одговарајуће високошколске установе надлежне
за издавање таквих докумената о познавању језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад).
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању по члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15), а сходно Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стручних
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сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012 и 15/2013); извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци). Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на горенаведену адресу.
УЖИЦЕ
ЕКОНОМСКА ШКОЛА

31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-383

Наставник физичког васпитања

са 30% радног времена до краја школске године

УСЛОВИ: 1) да је кандидат стекао одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 68/14): на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 1а) да испуњава услове из члана 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања, односно да има образовање из
психичких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са ЕСПБ; 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) има
држављанство РС; 5) да зна језик на коме се остварује
образовно васпитни рад. Уз пријаву приложити доказе:
диплому о стеченом образовању (оверена фоткопија);
уверење о држављанству (оверена фоткопија); доказ о
испуњености услова из тачке 1а). Доказ о испуњености
услова из тачке 2) подноси кандидат који буде изабран,
пре закључивања уговора о раду. Доказ из тачке 3) прибавља школа. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати.
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-596

Наставник практичне наставе у
графичарству

у одељењу ученика са сметњама у развоју, на
одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник српског језика и књижевности

у одељењу ученика са сметњама у развоју, са 56%
радног времена на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
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УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити кандидати који поред
општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају
и посебне услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања и то: да имају
одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама;
да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство РС; да знају
језик на коме се остварује образовно васпитни рад. У
пријави треба навести тачно радно место на које кандидат конкурише као и списак документације која се доставља, а којом се доказује испуњеност услова за пријем
у радни однос и то: диплома о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних,
ако је дошло до промене презимена. Сва документација
се прилаже у оригиналу или овереној фотокопији. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној
дужности, док се лекарско уверење прилаже по доношењу одлуке. Претходну проверу психофизичких способности за наставнике врши Национална служба за
запошљавање. Пријаве слати на горенаведенуадресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати
у разматрање.
ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
Бајина Башта, Вука Караџића 32
e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика

на одређено време до 12 месеци, могућност
заснивања радног односа на неодређено време

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик, мастер филолог за немачки језик. Конкурс је отворен до
попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе мејлом или путем поште, на горенаведену адресу послодавца. Лице за контакт: Радован
Гавриловић.
ВАЉЕВО
ТЕХНИЧА ШКОЛА
14000 Ваљево, Косте Абрашевића 1
тел. 014/221-529

Наставник математике

на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар
- информатичар, дипломирани математичар - професор
математике, дипломирани математичар за математику
економије, професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер, професор математике и рачунарства, професор информатике - математике, професор хемије - математике, професор географије - математике (лице овог образовног профила које
је стекло академско звање мастер, мора имати предходБесплатна публикација о запошљавању

но завршене основне академске студије на студијским
програмима Математика или Примењена математика (са
положеним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије)), професор физике - математике, професор биологије - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - теоријска
математика, дипломирани математичар - примењена
математика, дипломирани математичар - математика финансија, дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом Основи геометрије); дипломирани информатичар, дипломирани професор математике
- мастер, дипломирани математичар - мастер; мастер
математичар, мастер професор математике. Кандидат
подноси: пријаву на конкурс (потписану); CV; оверен
препис дипломе или уверења о завршеној школи; уверење да се против кандидата не води кривични поступак; извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); уверење да је држављанин Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), на
горенаведену адресу. Особа за контакт: Марија Симић,
секретар Техничке школе у Ваљеву, на телефон 062/8071-341. Уверење о општој здравственој способности ће
доставити кандидат који заснује радни однос по поменутом конкурсу.
В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„САМИ ФРАШЕРИ“

Село Лучане, 17520 Бујановац
тел. 062/8786-804

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: 1) има одговарајуће
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), и то: 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, за наставника те врсте школе и подручје рада, за педагога и психолога; 2) поседује дозволу за рад (положен испит за лиценцу, односно
стручни испит за наставника или стручног сарадника);
3) има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 4) да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 5) да има држављанство
Републике Србије; 6) да има најмање пет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања. Доказе о испуњавању услова из тачака 1, 2, 5 и 6 кандидати подносе
уз пријаву на конкурс, а из тачке 3 изабрани кандидат,
док доказ из тачке 4 прибавља школа. Директор се бира
на период од четири године, а мандат директора тече
од дана ступања на дужност. Рок за пријављивање на
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конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: диплому о стеченом образовању, доказ о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, уверење о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених, доказ о најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог високог образовања, радну биографију
(необавезно), доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Докази о испуњености
услова достављају се у оригиналу или као оверене
фотокопије. Пошто се образовно-васпитни рад у школи
изводи на албанском језику, кандидати морају да имају
доказ о знању албанског језика, сходно члану 120 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/09 и 52/11). Овај доказ
се доставља уз пријаву на конкурс. Пријаве са потребном документацијом послати на горенаведену адресу
или доставити лично код секретара школе, са назнаком:
„Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Одлука о избору
директора школе се доноси у року од 30 дана од дана
истека за пријем пријава на конкурс за директора школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 062/8786-804.
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“
17514 Џеп
тел. 017/479-130, 017/479-240

Наставник физичког васпитања

у централној школи у Џепу, са 60% радног времена
(12 часова), на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: сагласно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012
и 15/13) - високо образовање. Кандидати треба да
испуњавају услове прописане чл. 8 став 2 и чланом 120
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, као и услове предвиђене систематизацијом радних места. Уз пријаву приложити: оверен доказ о школској спреми (диплому), уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(оверен), потврду високошколске установе о остварености најмање 30 бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ. Лице мора да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Потврду да лице
није осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца из
чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и
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васпитања - прибавиће школа. Напомена: Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду и то од
стране лица које је примљено по конкурсу. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима обавља
надлежна служба за послове запошљавања у Врању,
са кандидатима који уђу у ужи избор, а испуњавају
услове конкурса, применом стандардизованих поступака, сходно члану 130 став 5 наведеног закона. Рок за
пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве се подносе на адресу: Основна
школа „Војвода Радомир Путник“, 17514.
ОСНОВНА ШКОЛА “1. МАЈ”

Вртогош
17521 Ристовац, Народног фронта бб
тел. 017/445-323

Помоћни радник

на одређено време до повратка радника са
неплаћеног одсуства за рад у издвојеном одељењу у
Содерцу

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове према
Закону о основама система образовања и васпитања;
да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да је држављанин Републике Србије, да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат треба
да приложи: извод из матичне књиге рођених; доказ
о држављанству Републике Србије; оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
тј. сведочанства, уверење суда да против кандидата
није покренута истрага, нити подигнута оптужница за
кривично дело из надлежности суда, које није старије
од 6 месеци. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван школа прибавља по службеној дужности. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Документација се доставља у овереним фотокопијама.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Одлуку о избору кандидата по конкурсу
директор ће донети у року од 30 дана од дана истека
рока за подношење пријава. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на
број телефона 017/445-323.
ВРШАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „САВА МУНЋАН“
26340 Бела Црква, Јована Цвијића 7
тел. 013/851-178

Професор енглеског језика

са 33% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог
за енглески језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм Англистика), мастер професор језика и
књижевности (студијски програм или главни предмет,
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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односно профил Енглески језик и књижевност). Поред
општих услова, кандидат треба да испуњава посебне
услове прописане одредбама чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11 и 55/13) и Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 8/2015). Потребно је да
кандидат има: одговарајуће образовање, држављанство
Републике Србије; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Кандидат 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
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 томе прилаже се уз конкурсну
документацију, у оригиналу или у овереној фотокопији.
Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство РС; да
зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
Уз пријаву кандидати прилажу: молбу са краћим подацима о кретању у служби (CV), потврду о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченом на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци), уверење о држављанству, доказ о познавању језика (диплома средње, више
школе или факултета). Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима кандидат подноси пре закључивања уговора
о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља
установа. Психолошку процену способности кандидата
врши надлежна служба за запошљавање, а остварује се
на захтев послодавца. Рок за пријављивање на оглас је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

26300 Вршац, Дворска 17-19
тел. 013/831-701

Наставник историје

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 30% радног времена

УСЛОВИ: да је лице је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године у складу са законом и да има одговарајући степен и врсту образовања у
Бесплатна публикација о запошљавању

складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи;
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. 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. 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 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 томе прилаже се уз конкурсну
документацију у оригиналу или овереној фотокопији.
Послове наставника и стручног сарадника, осим за ромски језик, може да обавља лице које 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 у смислу познавања језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о стицању образовања на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад је диплома о стеченој стручној спреми (оригинал
или оверена фотокопија). Доказ о положеном испиту
из језика на коме се остварује образовно васпитни рад
прилаже се уз конкурсну документацију у оригиналу или
овереној фотокопији.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: краћу биографију, диплому о стеченој стручној
спреми (оригинал или оверена фотокопија), уверење о
држављанству (издато у последњих 6 месеци) у оригиналу или овереној фотокопији, извод из матичне књиге
рођених у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ о
неосуђиваности прибавља установа службеним путем.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже се приликом коначности одлуке о избору, а пре
закључења уговора о раду као и достављање уверења
из суда и тужилаштва. Психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака, о чему ће кандидати који буду ушли у ужи
избор, бити накнадно обавештени. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве се
достављају на горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације могу се добити код секретара школе или
на телефон 013/831-701.

Национална служба
за запошљавање
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ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

26300 Вршац, Дворска 17-19
тел. 013/831-701

Административни радник

на одређено време ради замене одсутог запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за
заснивање радног односа и следеће посебне услове: да
су стекли средње образовање у трајању од четири године (IV степен стручне спреме); да имају општу здравствену способност; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: краћу биографију, диплому о стеченој стручној
спреми (оригинал или оверена фотокопија), уверење о
држављанству (издато у последњих 6 месеци) у оригиналу или овереној фотокопији, извод из матичне књиге
рођених у оригиналу или овереној фотокопији, уверења
из суда и тужилаштва. Доказ о неосуђиваности (као
посебан услов према Закону о основама система образовања и васпитања) прибавља установа службеним
путем за изабраног кандидата. Доказ о општој здравственој способности (лекарско уверење) прилаже се
приликом коначности одлуке о избору, а пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве се достављају на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације могу
се добити код секретара школе или на телефон 013/831701.
ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

23217 Александрово, Николе Тесле 29
тел. 023/817-702, 817-156

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
1) да има одговарајуће образовање; 2) да има одговарајуће радно искуство на пословима образовања и васпитања; 3) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о основама система
образовања и васпитања; 5) да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6)
да има држављанство Републике Србије; 7) да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад; 8) да има
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора.
Кандидат за директора школе има одговарајуће образовање и радно искуство ако 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
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од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
и има најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања. Изузетно, ако се на конкурс за директора
школе не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем, може се изабрати и лице које има високо
образовање за наставника те врсте школе на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем и најмање десет година рада у установи
на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања. Предност при избору директора школе има кандидат који је стекао неко од звања
према прописима из области образовања. Кандидат не
може да буде лице за које је у поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање;
не може да буде лице које је правноснажно осуђено за
привредни преступ у вршењу раније дужности; не може
да буде лице које је осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система 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.
ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: биографске податке, односно
радну биографију; уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем образовању; оверену фотокопију дипломе о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; потврду о радном стажу у области образовања
и васпитања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци); уверење да кандидат испуњава услове утврђене у ставу 5, 6, 7 и 8 образложења овог
конкурса. Напомена: С обзиром да подзаконски акт који
регулише начин и поступак полагања испита за директора школе још није донет, школски одбор ће изабрати
кандидата који испуњава све друге законом прописане услове, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у
року од годину дана од дана ступања на дужност положи испит за директора. Пријаве са назнаком „Конкурс за
директора” доставити лично или поштом на горенаведену адресу. Додатне информације на бројеве телефона:
023/817-702 и 817-156.
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ
Зрењанин, Ђорђа Стратимировића 23

Асистент за ужу научну област Текстилно
инжењерство
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и услове утврђене Законом о високом образовању, Статутом школе и Правилником о начину и
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поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника школе. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве кандидата са прилозима (краћа биографија, оверене
копије диплома, списак научних радова и сами радови),
подносе се Високој техничкој школи струковних студија
у Зрењанину, Ђорђа Стратимировића 23.
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну област Индустријско
инжењерство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за звање ванредног професора: доктор
техничких наука, способност за наставни рад, који има
научне, односно стручне радове објављене у научним
часописима или зборницима, са рецензијама као и више
научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим
домаћим часописима, са рецензијама, оригинално
стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод, нова сорта и сл.), односно руковођење или
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну
област за коју се бира и више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима. Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском звању, списак објављених научних
и стручних радова, књиге и саме радове), подносе се
факултету у року од 8 од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
23210 Житиште, Трг ослобођења 2
тел. 023/821-115

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Банатском Двору, на
одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник српског језика

за рад у издвојеном одељењу у Банатском Двору,
са 94,44% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

Административно-финансијски радник

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: За радна места наставника, поред законом прописних услова кандидати треба да испуњавају услове из
чл. 8 ст. 2, 3 и 4 и чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/09,
52/2011, 55/2013, 68/2015), као и услове из Правилника о степену и врсти образовња наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013), за наставника разредне наставе: професор разредне наставе, наставник
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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, за наставника српског језика: професор српског језика и књижевности, професор
српског језика и књижевности са општом лингвистиком,
професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским језицима,
дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност, професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
професор српскохрватског језика и опште лингвистике,
професор за српскохрватски језик са јужнословенским
језицима, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика
са источним и западним словенским језицима, професор
српскохрватског језика и југословенске књижевности за
наставу у школама у којима се образовни рад изводи на
мађарском, односно русинском или румунском језику,
професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за
књижевност и српски језик, дипломирани филолог за
српски језик и књижевност, професор српског језика
и књижевности у одељењима за националне мањине,
професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)), 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)). За радно место административно-финансијског радника, поред законом прописних услова кандидати требада испуњавају услове из чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/09, 52/2011, 55/2013, 68/2015), као и да
имају завршену гимназију или средњу стручну спрему
економског или правног смера (IV степен стручне спреме). Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству. Кандидати за наставнике подносе и
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 доказ о
положеним испитима из педагогије и психологије у току
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Доказ о знању језика
представља оверена фотокопија дипломе или уверења
о завршеном средњем, вишем или високом образовању
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на српском језику или оверена фотокопија потврде о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања огласа.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА
ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
23000 Зрењанин, Народног фронта 1

Наставник практичне наставе

у образовним профилима четворогодишњег
образовања у I разреду, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 20,77% радног
времена

УСЛОВИ: Потребна стручна спрема: дипломирани
инжењер електротехнике; дипломирани електротехнички инжењер; дипломирани инжењер електронике;
професор електротехнике; инжењер електротехнике;
инжењер електронике; виши стручни радник електротехничке струке; наставник практичне наставе електротехничке струке; пети степен стручне спреме електротехничке струке; дипломирани инжењер производног
менаџмента; дипломирани инжењер електротехнике и
рачунарства; мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије
у области електротехнике и рачунарства; специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства,
претходно завршене струковне студије првог степена
из области електротехнике и рачунарства; струковни инжењер електротехнике и рачунарства; струковни
инжењер електротехнике и рачунарства - специјалиста.

ма образовања и васпитања и Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада електротехника (оверену фотокопију дипломе, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да је држављанин Републике Србије (оригинал уверење о држављанству које није 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 доказ
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). Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним
фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом слати
поштом или предати лично на горенаведену адресу.

Наставник практичне наставе

за образовни профил електро инсталатер ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана за 0,77%
радног времена.

УСЛОВИ: Потребна стручна спрема: дипломирани
инжењер електротехнике, сви смерови енергетског
одсека; дипломирани инжењер електронике, смер
индустријске енергетике; професор електротехнике,
смер јаке струје; дипломирани инжењер производног
менаџмента; електротехнички инжењер железничке
струке - енергетског смера; инжењер електротехнике,
смер енергетски; виши стручни радник електротехничке струке, смер енергетски; пети степен стручне спреме
енергетског смера; наставник практичне наставе електро струке; инжењер електротехнике за аутоматику;
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области
електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из области енергетике; дипломирани инжењер
електротехнике и рачунарства, студијски програми из
области енергетике; специјалиста струковни инжењер
електротехнике и рачунарства, претходно завршене
струковне студије првог степена на студијским програмима из области енергетике; струковни инжењер
електротехнике и рачунарства, завршене струковне
студије на студијским програмима из области енергетике; струковни инжењер електротехнике и рачунарства
- специјалиста, електроенергетика.
ОСТАЛО: Кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама систе-
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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Адреса:
Послови - Национална служба
за запошљавање
Гундулићев венац 23-25/IV, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs

КО ИМА ПРАВО НА НОВЧАНУ
НАКНАДУ ДО 24 МЕСЕЦА
Од 29.05.2015. године имам статус незапослене особе која прима надокнаду у трајању од 12
месеци. Током овог статуса навршавам 38 година
пензијског стажа и улазим својим укупним пензијским стажом у 39. годину. Да ли и како могу да
остварим право на новчану накнаду у трајању од
24 месеца?
Национална служба за запошљавање приликом
решавања о правима незапослених, у предметима
новчане накнаде за случај незапослености, поступа у складу са Законом о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр.
36/2009, 88/2010 и 38/2015). Одредбом чл. 72 наведеног закона прописана је дужина исплатног периода
новчане накнаде. Чланом 72 став 1 тачка 4 Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010), прописано је да се новчана накнада исплаћује незапосленом
12 месеци, ако има стаж осигурања дужи од 25 година.
Чланом 72 став 3 наведеног закона прописано је
да изузетно новчана накнада припада незапосленом у
трајању од 24 месеца, уколико му до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу
са прописима о пензијском и инвалидском осигурању,
недостаје до две године. Услови се цене у односу на важећи пропис о пензијском и инвалидском осигурању
на дан подношења захтева за новчану накнаду.
На основу наведеног, вама је признато право на
новчану накнаду у трајању од 12 месеци, почев од
29.05.2015. године, јер сте у моменту престанка радног
односа имали 28 година, 3 месеца и 23 дана стажа осигурања и 51 годину, 5 месеци и 24 дана живота. У наведени стаж није урачунат период 01.03.2008-05.06.2003.
године, када сте били у продуженом осигурању, који се
урачунава у стаж осигурања по прописима о пензијском и инвалидском осигурању, али не и у стаж осигурања за случај незапослености, јер се за време продуженог осигурања не плаћа допринос за осигурање за
случај незапослености, већ само допринос за пензијско
и инвалидско осигурање. Допринос за осигурање за
случај незапослености се плаћа само за ефективно
време проведено на раду. Како за наведени период
није вршена уплата доприноса за осигурање за случај
незапослености, то се овај период не урачунава у стаж
осигурања за остваривање права на новчану накнаду.
Поводом питања да ли можете остварити право на
новчану накнаду у дужем трајању, а како и сами на-
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водите да током статуса незапосленог који прима новчану накнаду навршавате 38 година пензијског стажа
(претпостављамо да сте остварили стаж који се рачуна
са увећаним трајањем - бенефицирани стаж, а на основу радног односа у периоду од 15.07.1982. до 15.10.1997.
године), указујемо да не остварујете услов да вам се
новчана накнада призна у трајању од 24 месеца, јер
вам је на дан престанка радног односа (28.05.2015.
године), а према важећим прописима о пензијском и
инвалидском осигурању, на дан подношења захтева
за новчану накнаду (18.06.2015. године, када је био на
снази Закон о изменама и допунама закона о пензијском и инвалидском осигурању), као и према прописима који су сада на снази, недостајало и недостаје више
од две године до испуњавања услова за остваривање
права на пензију.
Указујемо да је чл. 3 и 4 Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању
(„Службени гласник РС“, бр.75/2014), који је ступио на
снагу 29.07.2014. године, измењен члан 19 Закона о
пензијском и инвалидском осигурању и додати су чланови 19а, 19б и 19в и прописани су услови у погледу
стажа осигурања, као и година живота, које осигураници треба да испуне да би остварили право на старосну пензију, односно превремену старосну пензију.
Тако је прописано да осигураник испуњава услов за
старосну пензију уколико има: 1) навршених 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања и 2)
45 година стажа осигурања. Чланом 19а прописано је
да изузетно од члана 19 тачка 1 тог закона, жене које
остваре најмање 15 година стажа осигурања стичу
право на старосну пензију када наврше: у 2015. години 60 година и 6 месеци живота, а у 2016. години када
наврше 61 годину живота. Чланом 19б прописано је да
осигураник стиче право на превремену старосну пензију када наврши најмање 40 година стажа осигурања
и најмање 60 година живота.
Чланом 19в прописано је да изузетно од члана 19б
овог закона, осигураник стиче право на превремену
старосну пензију када наврши:
1) у 2016. години: 40 година стажа осигурања и
најмање 55 година и 8 месеци живота (мушкарац), односно 37 година стажа осигурања и најмање 55 година
живота (жена);
2) у 2017. години: 40 година стажа осигурања
и најмање 56 година и 4 месеца живота (мушкарац),
односно 37 година и 6 месеци стажа осигурања и најмање 55 година и 8 месеци живота (жена).
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АКТУЕЛНО У Руми отворена фабрика делова за ауто-индустрију „Хачинсон“

ПОСАО ЗА 200 НЕЗАПОСЛЕНИХ

Рума од јануара 2014. до краја 2015. године смањила број незапослених на
евиденцији НСЗ за 1.375

Ф

абрика делова за ауто-индустрију „Хачинсон“, која
ће запослити 200 радника, отворена је прошле недеље у Руми, а отварању је присуствовао и премијер
Александар Вучић. После отварања фабрике,
премијер је рекао да Срем може да прими још инвестиција,
додајући да није био нимало лак посао убедити „Хачинсон“
да дође у Србију, будући да су размишљали и о Македонији,
Бугарској, Турској.
„Срећан сам што сте изабрали Србију, јер Србија јесте
најбоље место за улагање“, рекао је Вучић.
Премијер је захвалио амбасадорки Француске Кристин Моро на подршци, наводећи да отварање ове фабрике
може да значи ренесансу француско-српских трговинских
односа. Влада је у ову инвестицију уложила 1,9 милиона
евра подстицаја, док је локална самоуправа дала земљиште
и приступне саобраћајнице.
„Ово и јесте посао власти. Срећни смо што ће 200 људи по
уговору добити посао, мислим да ће их бити и 300, а разговарамо и о томе да се овде производе и црева за гориво, што би
значило 400 запослених“, рекао је Вучић. Он је истакао да је
Рума од јануара 2014. до краја 2015. године смањила број незапослених на евиденцији Националне службе за запошљавање за 1.375, што је велики успех за ову општину.
„Хачинсон“ ће у Руми производити гумена црева за
расхладне уређаје на аутомобилима, којима ће снадбевати
реномиране произвођаче попут Мерцедеса, Фијата, Сузукија,
Реноа.
Општина Рума је инвеститору из Француске уступила
7,8 хектара земљишта, на коме је компанија изградила производни погон од близу 6.000 квадратних метара, а вредност
инвестиције процењена је на 7,3 милиона евра. У овој фабрици делова за ауто-индустрију посао ће добити 200 незапослених Румљана.

Од тестенина до хладњаче за воће
Након отварања француске компаније „Хачисон“, индустријска зона у Руми почетком пролећа требало би да буде
једина локација у Европи где се за сада планира изградња
непалске компаније за производњу тестенина „Синовејшн
груп“. Као једна од будућих већих инвестиција најављује се
и изградња највеће хладњаче за воће на Балкану, што је за
сада још у фази преговора.
Марко Добричевић (21), ангажован на машини аутоклаву, каже за Танјуг да је претходно прошао обуку у погонима компаније у Пољској и да му много значи што ће радити у
„Хачинсону“, будући да је био на бироу за незапослене.
„Много ми значи што су ме повукли са бироа, а обука у
Пољској била је дивно искуство за мене, иако у неким моментима није било лако“, рекао је Добричевић.

У Чачку одржан традиционални Сајам образовања „ИНДЕКС 2016“

У

РЕКОРДАН БРОЈ УЧЕСНИКА

Чачку је крајем фебруара одржан традиционални
Сајам образовања „ИНДЕКС 2016“. Туристичка организација Чачка, Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Школска управа Чачак и Филијала
Чачак НСЗ организовали су презентацију универзитета, факултета, академија и високих школа Србије. На дванаестом
Сајму образовања учествовало је 39 факултета, академија
и високих школа са државних и приватних универзитета из
Београда, Крагујевца, Чачка, Ужица и Новог Сада.
Сајам је отворио Драгомир Савић, директор Туристичке организације Чачка, док се присутнима обратио и Војислав Илић, градоначелник Чачка, који је том приликом изразио наду да ће будући студенти направити добар избор
факултета и после завршетка школовања наставити професионални ангажман у свом граду.
Први пут су на сајму учествовали Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, као и Економски факултет Приштинског универзитета, који ове школске
године намерава да отвори високошколску јединицу у Чачку.
Велико интересовање посетилаца било је на штандовима техничких факултета. Факултет техничких наука у Чачку
тренутно има у понуди шест акредитованих програма основних и интегрисаних студија: електротехничко и рачунарско
инжењерство са три модула, мехатроника, информационе
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технологије, предузетнички менаџмент, инжењерски менаџмент и интегрисане студије за смер професор технике и
информатике.
„За све програме постоје и акредитоване мастер студије,
као и докторске студије на два студијска програма“, истакао
је др Милан Плазинић, продекан за наставу Факултета техничких наука, додајући да факултет ове године уписује 42.
генерацију студената и има око 4.000 дипломираних студената различитих смерова.
Да је интересовање за техничка и природно-математичка занимања оправдано, говори и податак који је новинарима изнела Анђелка Маринковић, саветница за планирање
каријере у НСЗ Филијали Чачак, да су дефицитарна занимања програмер информационог система, професор физике,
професор математике, инжењери електронике, машинства и
грађевинарства.
Као и сваке године, штанд НСЗ је био један од посећенијих. Више од 450 посетилаца, не само матуранти већ и остали средњошколци и њихови професори, имали су могућност
да путем брошура и у директном разговору са саветницима
сазнају која су занимања будућности, а која занимања су суфицитарна и дефицитарна на подручју Моравичког округа.
Ана Дојчиловић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО У Филијали за град Београд НСЗ додељени сертификати полазницама
обуке за козметичаре

ШАНСА КОЈУ НЕ ТРЕБА ПРОПУСТИТИ

Обуку успешно завршило 20 полазница. „Сада кад имам овај сертификат потрудићу се да урадим
нешто са својим животом. Неке идеје већ постоје“, каже Виолета Петковић

У

Националној служби за запошљавање, Филијали за
град за град Београд, последњег дана фебруара додељени су сертификати полазницама обуке за козметичаре. Обуку коју је успешно завршило 20 полазница организовао је и спровео Народни универзитет Ниш
у просторијама „Естетик центра“ на Новом Београду. Овом
обуком биле су обухваћене незапослене жене са евиденције
НСЗ, минимум III степена стручне спреме, које припадају
категоријама теже запошљивих лица и дуже чекају посао.
Полазнице су стекле практична знања о организацији
рада и пословању козметичког салона, пријему клијената,
примени дерматологије у козметичким третманима, коришћењу козметичких апарата и препарата, козметичком
третирању коже лица, врата и попрсја, сређивању обрва и
трепавица, депилацији лица и тела, основама шминкања,
основама маникирства и педикирства, хигијени салона,
пружању прве помоћи.

Обуке за рачуновође, педикире,
завариваче...
Филијала НСЗ за град Београд поред обуке за козметичаре покренула је прошле године и обуку за фризере, у коју
је укључено 10 лица, обуку за куваре за 20 лица и обуку за
посластичаре за 20 лица са евиденције незапослених.
Обуке из 2015. године које треба да отпочну у наредном
период су: обука за рачуновођу у коју ће бити укључено 12
лица, обука за педикира - маникира за 20 лица, обука за
оператера на ЦНЦ машинама за 10 лица и обука за веома
тражене оператере на ЦНЦ машинама (напредни ниво) за
10 незапослених лица.
У 2016. години београдска филијала НСЗ организоваће и
обуку за вођење пословних књига, за заваривача без атеста, за виљушкаристу, обуку за кројење и шивење, затим за
обављање послова физичко-техничке заштите лица и имовине, обуку за геронтодомаћице, веб-дизајнера, као и обуке
за енглески, немачки и француски језик (средњи ниво).
Предвиђено је да се у ове едукације укључи 100 незапослених са евиденције НСЗ.

Бесплатна публикација о запошљавању

„Желим да вам се захвалим што сте имали поверења у
Националну службу за запошљавање, да ову обуку завршите преко нас и тако стекнете знања које ће вам сигурно користити. Козметичари су веома тражено занимање, поготово
у Београду као великом регионалном центру. Сада су ваше
шансе да пронађете или покренете сопствени посао знатно
веће“, рекао је Синиша Кнежевић, заменик директора Филијале за град Београд.
Кнежевић је истакао да је у току јавни позив за саозапошљавање и позвао све учеснице које имају афинитете и амбиције, да се укључе у овај програм и на тај начин конкуришу за бесповратна средства која ће им помоћи у покретању
сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом у једнократном износу од 180.000 динара, односно
200.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом,
ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. Незапослени који оствари
право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да
обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу јавних прихода најмање 12 месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем
више незапослених, оснивањем привредног друштва ради
самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи,
у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев
за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од
180.000 динара, односно 200.000 динара у случају када су
подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
„Ову обуку ми је препоручила моја саветница у НСЗ. По
струци сам правни техничар и веома је тешко пронаћи посао
у мојој струци и у мојим годинама. Обуком сам веома задовољна. Жена која нас је учила овом занату је веома добар
едукатор и била је врло стрпљива са нама. Натерала нас је
да га добро научимо. Сада кад имам овај сертификат потрудићу се да урадим нешто са својим животом. Неке идеје
већ постоје. Свакако ћу се добро распитати о финансијским
средствима која могу да добијем преко НСЗ“, рекла је Виолета Петковић, једна од њих 20 која види нову шансу у сопственом потенцијалу.
В.Пауновић
09.03.2016. | Број 664 |
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МИ И ЕВРОПА Горан Ристић годинама живи и ради у Француској, а у родном граду
основао је ћерку-фирму

БАГЕРИ ИЗ ПАРАЋИНА СТИГЛИ И ДО АУСТРАЛИЈЕ
Својим машинама параћинска фирма „Хидромаг“ привукла пажњу за само неколико месеци.
Сваког месеца из погона изађе двадесетак микро-мини машина, највише малих багера,
виљушкара и цепача дрва и креће пут тржишта ЕУ, Аустралије и Јужне Америке

О

д октобра прошле године, откако је у Параћину почела производња новоосноване фирме „Хидромаг“,
радионица са свега петоро запослених изазвала је
велико интересовање - пишу „Новости“. Сваког месеца из погона изађе двадесетак микро-мини машина, највише малих багера, виљушкара и цепача дрва. Преко матичне
француске фирме оне одлазе на тржишта ЕУ, Аустралије и
Јужне Америке.
Фирма је регистрована у Параћину марта прошле године. У мају је почео да ради продајни објекат хидрауличних
компоненти, а производња машина у октобру. Поморављу
и Србији први пут су се представили на последњем Сајму
привреде, одржаном истог месеца у граду на Црници.
- Прве прототип машине направили смо баш за Сајам
привреде. Наш штанд привукао је огромну пажњу. Зато смо
и проглашени свеукупним победницима, а добили смо пехар за иновацију и квалитет - објашњава директор Александар Цветковић, додајући да се ради о јединственим машинама на нашем тржишту које раде по лиценци стране фирме
ТОП ХО. Од њих добију планове, а у „Хидромагу“ се склапају
и извозе.
Власник фирме је Горан Ристић, Параћинац који годинама живи и ради у Француској. Тамо функционише „Хидромаг Француска“, по коме је у родном граду Ристић основао
ћерку-фирму. Назив „Хидромаг“ потиче отуда што је прва
делатност сервисирање и продаја хидраулике, док је производња новитет. Радионица је смештена у изнајмљеној хали
у насељу Рибница, а због ограниченог простора производни
капацитет је 25 машина месечно. Све заврше у иностранству
и мада има интересовања домаћих предузимача и грађеви-

Руско тржиште
Како су им тржишта Европе, Америке и Аустралије већ
доступна, план „Хидромага“ за будућност је освајање тржишта Русије. За сада 100 одсто производа иде у извоз.

Радионица је смештена у изнајмљеној хали у
насељу Рибница, а због ограниченог простора
производни капацитет је 25 машина месечно
Директор са 24 године
На челу „Хидромага“ је Александар Цветковић (24), дипломирани економиста, који је државни факултет завршио
пре рока са високим просеком, а осим руководећих послова зна да помогне и у сервису. У погону раде два вариоца,
један металостругар и шеф производње.
нара, у садашњим условима нема могућности за већу производњу.
То ће бити могуће тек изградњом сопствене радионице,
што је у плану, па српски купци за сада могу само да разгледају и распитују се за заиста широке могућности употребе
ових машина атрактивног изгледа баш због минијатурних
димензија.

Према расположивим подацима Еуростата

НАЈМАЊЕ 350.000 ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ ЖИВИ УНУТАР ЕУ
Највећи број српских држављана живи у Немачкој, где је чак 217.529 наших
држављана имало боравишну дозволу

Најмање 350.000 држављана Србије настањено је у земљама ЕУ, произлази из одговора Европске комисије на посланичко питање известиоца Европског парламента за Србију Дејвида Мекалистера.
Мекалистер је, наиме, упутио Европској комисији питање да ли поседује тачне податке о броју српских држављана у ЕУ
и земљама чланицама појединачно. Европска комесарка за запошљавање, социјална питања и мобилност радне снаге Маријана Тисен доставила је Мекалистеру расположиве податке Еуростата, на основу којих произлази да је са 31. децембром
2014. боравишну дозволу неке од земаља ЕУ имало укупно 352.680 држављана Србије.
Одговор који је Мекалистер поделио са Танјугом не укључује, међутим, све земље чланице, јер податке Еуростату нису
доставиле Грчка, Холандија и Аустрија. Тисен је указала да се ради о подацима које земље чланице упућују на добровољној
основи Еуростату. Проследила је и претходну демографску статистику, од 1. јануара 2014, према којој је на тлу ЕУ, без података из Грчке, Француске, Хрватске, Кипра, Луксембурга, Малте, Аустрије, Пољске и Велике Британије, било настањено 275.030
држављана Србије.
Иначе, највећи број српских држављана живи у Немачкој, где је чак 217.529 држављана Србије имало боравишну дозволу. Иза Немачке је Италија са 56.363 држављана Србије са боравишном дозволом, а следи Француска са 31.824.
Мекалистер је навео да жели да зна број српских држављана настањених на тлу ЕУ јер постоји више процена, које се
разликују. Он је посланичко питање Европској комисији упутио у јануару ове године.
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МОЈ ПУТ Јован Павић, ваљевски кувар на егзотичном острву

НЕДОСТАЈУ МИ РОДИТЕЉИ И – ЗИМА
Нисам ни тражио посао у Србији. Четири године студирања дошле су ми главе,
никако нисам могао да смислим подстанарство, путовање градским аутобусом
и гужву. Посао у Бахреину добио сам тако што сам се пријавио на оглас преко
сајта компаније. Планирам да још неко време останем на Сејшелима, па да
тражим премештај на Малдиве или у Танзанију

Т

ри дана после Светог Јована,
када је напунио 28 година и прославио рођендан радећи у кухињи ресторана у луксузном хотелу Four seasons resort на Сејшелским
острвима, Јован Павић и ја утаначили
смо наш дуго договарани сусрет преко
Скајпа. Шест поподне у Србији, три сата
више на Сејшелима. У Београду је било
нула степени, а на острву Махе, где он
живи, жива у термометру стигла је до
тридесетог подеока.
„Данас сам почео у 9.30 и завршио
у 21 сат. Последњих дана у гостима су
нам шеици из Абу Дабија, па имамо
доста посла. Цео хотел су резервисали.
Људи мисле да ми док радим рука са
стола стално иде ка устима, а ја уствари
немам вољу било шта да поједем“, каже
Јован.
На Сејшелска острва дошао је априла 2015. године, а претходно је такође
радио као кувар у Краљевини Бахреин.
У Бахреину је био на трећој лествици по
хијерархији послова у кухињи ресторана, док је на Сејшелима на четвртој, али
му је плата боља. Иако живи на једном
од најпознатијих архипелага на свету,
признаје да је тамошњи живот миран,
да нема много прилика за вечерње изласке и шопинг. Због тога каже да ће по
доласку у родно Ваљево прво отићи у
куповину гардеробе.
„На јужном делу острва, где ја живим, налазе се само плаже, плаже и
плаже. Ово је прави рај на земљи, а свака плажа је уникат. Кад имам времена,
ујутру пре посла одем да се окупам у
океану, а кад имам слободан дан, све
време проведем тамо. Једини проблем
је што увек идем сам, јер је веома тешко наћи колеге које су слободне истог
дана”, прича Јован.
Јован ми је испричао да се недавно,
док се шетао током паузе, срео са једним паром из Београда. Препознао их
је по језику.
„Много ми је било драго. Рекли су
ми да су власници ресторана на Новом
Београду и да су овде на одмору. Иначе,
Бугарин који држи бар близу главног
пута казао ми је да смо нас двојица једини Балканци у овом делу острва, док
сам ја сигурно једини у хотелу. Недавно сам се упознао и са оцем Сергиосом,
православним свештеником, па сам са
осталим верницима присуствовао божићној литургији“, наставља Јован причу са душом.
Бесплатна публикација о запошљавању

Бугарин који држи бар близу главног пута казао ми је да смо нас
двојица једини Балканци у овом делу острва, док сам ја сигурно
једини у хотелу
Каже ми мајка: „Лепо је ту, али
нећеш добити пензију“. Иако ја
себи плаћам приватно
осигурање, како родитељима
то доказати и објаснити
Недостају му родитељи, неколико пријатеља и зима. Осим праксе у
Београду и у хотелима у Црној Гори, у
својој земљи није се бавио професијом
за коју се школовао, иако је завршио
куварски смер у ваљевској Средњој
економској школи и дипломирао на
гастрономији на Високој хотелијерској
школи у Кошутњаку.
„Нисам ни тражио посао у Србији.
Четири године студирања дошле су ми
главе. Никако нисам могао да смислим
подстанарство, путовање градским аутобусом и гужву. Посао у Бахреину добио сам тако што сам се пријавио на оглас преко сајта компаније и после је све
ишло својим током. Планови су ми да
још неко време останем на Сејшелима,
па да тражим премештај на Малдиве
или у Танзанију“, каже.
У подели рада Јован је задужен
за главна јела, и то најчешће за ручак.
Познаници из Србије веома често га
питају како да дођу да раде на егзотичним острвима.

„Ако имате искуство и говорите два
језика, у свету није тешко наћи посао у
хотелијерству. Мада, пре него што сам
почео да радим на овом радном месту,
прошао сам чак четири разговора: са
извршним шефом, директором сектора, одговорнима у кадровској служби,
а када сам примљен - и са менаџерком ресторана. Искуство и препоруке
из Бахреина доста су ми помогли, као
и чињеница да смо колега из Шапца и
ја, поред квалитета који нудимо, били
први српски кувари са којима се шеф
упознао“, објашњава Јован.
Има и пријатеља који би дошли код
њега само због тропске климе, плажа са
белим песком и јарко плаве боје мора.
И мајка и отац питали су га због чега је
отишао тако далеко, да ради тамо где
му нико неће „уплаћивати стаж“.
„Каже ми мајка: ‚Лепо је ту, али
нећеш добити пензију‘ (смех). Иако ја
себи плаћам приватно осигурање, како
родитељима то доказати и објаснити.
Овде се много ради, али је компензација у виду плажа и природе одлична.
Дванаесточасовно радно време је с једне стране понекад пакао, а егзотика,
са друге стране - рај. Тако је то ваљда
увек у животу“, испричао ми је Јован на
крају нашег онлајн интервјуа.
Н.Благојевић, www.pricesadusom.com
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ГОРЕ - ДОЛЕ Француска одложила оспорену реформу радног законодавства

ЗАРАДА ПРЕЧА ОД
СЛОБОДНИХ ДАНА

Оландов план о поједностављењу Закона о раду,
којим се послодавцима даје могућност алтернативног
организовања радне недеље која би имала и до 60
сати, наишао је на жесток отпор левице

Ф

ранцуска влада је одгодила прошле недеље планове о промени 35-сатне радне недеље у
земљи, након негативне реакције међу социјалистима, као и у редовима крајње левице и синдиката, који
се боје да ће реформа Закона о раду
смањити права радника, а не стопу незапослености. Како извештава агенција
АП, високо непопуларан социјалистички председник Франсоа Оланд је
обећао да ће се кандидовати за реизбор
следеће године само уколико упорна
француска стопа незапослености од 10
одсто падне.
Међутим, Оландов план о поједностављењу Закона о раду, којим се послодавцима даје могућност алтернативног
организовања радне недеље која би
имала и до 60 сати, наишао је на жесток отпор левице. Француска стварност је већ таква, наводи АП и додаје
да чак и владине статистике показују
да француски радници раде у просеку

39 сати недељно, без обзира на Закон
о раду. Ипак, 35-сатна радна недеља,
коју је 2000. године увела социјалистичка већина, код левице је широко
прихваћена као законодавни камен
темељац, тако да Оланд није успео да
на своју страну привуче чак ни чланове
властите партије.
Француски премијер Мануел Валс
рекао је да се разматрање тог закона
одлаже за 24. март, како би се омогућили додатни преговори са противницима у редовима левице, синдикатима и
удружењима послодаваца. Предложени закон технички задржава 35-часовну радну седмицу, али омогућава компанијама да организују алтернативно
радно време, тако да радна недеља
може да има и 48 сати, а омогућава и
12-часовни радни дан.
У случају ванредних околности,
запослени би радили до 60 сати седмично. Једна од мера би омогућила да
запослени раде више од 35 сати без

Владине статистике показују
да француски радници раде у
просеку 39 сати недељно, без
обзира на закон
плаћања прековремених сати одређени
временски период, а у замену би добили више слободних дана. Ова мера има
за циљ да омогући компанијама да се
престроје за пословни бум. Остале мере
би олакшале отпуштања и олабавиле
правила о раду на даљину, од куће и
ноћном раду.
Компаније са мање од 50 запослених би биле у могућности да предлажу
уговоре на основу броја одрађених дана
годишње, уместо 35-часовне радне недеље. Овај систем је већ постојао, али
је био врло ограничен. Запослени би,
такође, могли добровољно да се одрекну слободних дана у замену за више
новца.

У НАМЕРИ ДА СМАЊИ ПРЕКОМЕРНУ ИНДУСТРИЈСКУ ПРОИЗВОДЊУ

КИНА ОТПУШТА 1,8 МИЛИОНА РАДНИКА

Кинески сектори угља и челика запошљавају око 12 милиона радника. Влада ће
издвојити 15,27 милијарди долара за прерасподелу радника који буду отпуштени
на друга радна места
Кинески званичници очекују отпуштање 1,8 милиона радника у домаћем сектору угља и челика или око 15 одсто радне
снаге, у оквиру настојања званичног Пекинга да смањи прекомерну индустријску производњу. Кинески министар за људске
ресурсе и социјалну безбедност Ђин Вајмин рекао је на конференцији за новинаре да би 1,3 милиона радника у сектору угља
могло да изгуби посао, плус 500.000 радника у сектору челика, преноси агенција „Ројтерс“. Како наводи британска агенција,
позивајући се на податке кинеског Националног бироа за статистику, кинески сектори угља и челика запошљавају око 12
милиона радника.
„То подразумева прерасподелу укупно 1,8 милиона радника. Задатак ће бити веома тежак, али ми смо и даље веома
оптимистични“, изјавио је Ђин.
Централна влада у Пекингу ће издвојити 100 милијарди јуана (15,27 милијарди долара) у наредне две године за прерасподелу радника који буду отпуштени на друга радна места, у склопу настојања кинеских власти да се смањи прекомерна
производња, саопштили су кинески званичници.
Кина, као друга највећа светска привреда, порасла је прошле године за 6,9 одсто, најспоријим темпом раста за 25 година,
а влада у Пекингу намерава да у 2016. години достигне раст између 6,5 и 7,0 одсто, наводи британска агенција.

НЕМАЧКА

ИНДУСТРИЈСКИ СИНДИКАТ ТРАЖИ ПЕТ ОДСТО ВЕЋУ ПЛАТУ

Највећи немачки синдикат индустријских радника, ИГ Метал, тражи повећање плата од 5,0 одсто за око 3,8 милиона
запослених у највећој европској привреди, јавља агенција АП. Захтев ИГ Метала долази уочи почетка преговора, 9. марта,
за запослене у аутомобилском и машинском сектору. Синдикат захтева 12-месечни споразум. Из ИГ Метала тврде да су
зараде компанија здраве и да повећање плата помаже јачању домаће тражње и привредног раста. Прошле године синдикат је обезбедио повећање плата од 3,4 процента за индустријске раднике, након што је у преговоре ушао за захтевом за
повећање од 5,5 одсто, наводи америчка агенција.
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ За годину дана број незапослених у Црној Гори повећан за готово 7.000

ВИШЕ ДЕЦЕ - МАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Један од разлога је одлука запослених жена са троје и више деце, које имају 15 или 25
година радног стажа, да примају доживотну накнаду. Стопа незапослености у Црној
Гори износи 18,15 одсто, а прошле године у исто време незапослених је било 15,21 одсто

З

а период од годину дана, од фебруара 2015. до фебруара 2016. године, број незапослених у Црној Гори повећан је за 6.803, подаци су Завода за запошљавање.
На евиденцији Завода за запошљавање налази се
42.100 незапослених, што је за 2.109 више у односу на почетак 2016. године. У односу на исти период прошле године, незапослених је више за 6.803.
Стопа незапослености у Црној Гори износи 18,15 одсто,
а прошле године у исто време незапослених је било 15,21 одсто. На бироу је сада 22.248 жена и 19.852 мушкарца.
Више је фактора који су утицали да незапосленост у Црној Гори нагло порасте, пише агенција „Анадолија“. Један од
разлога је одлука запослених жена са троје и више деце, које
имају 15 или 25 година радног стажа, да примају доживотну
накнаду. Да би то оствариле, све заинтересоване жене морале су најпре да се пријаве на биро рада.
За независног посланика Младена Бојанића, најновији
подаци морају бити за бригу.
„То се десило и због пријављивања мајки са троје и више
деце на биро рада, како би оствариле право на накнаду. Али
то нам даје и једну другу слику, а то је да стопа незапосле-

На бироу је и 9.946 незапослених са
факултетском дипломом, од којих 270
магистара и девет доктора наука

Просечна јануарска нето зарада 490 евра
Просечна нето зарада у Црној Гори износила је у јануару ове године 490 евра и за 1,7 одсто је већа у односу на
исти месец прошле године, према подацима црногорског
Завода за статистику Монстат. У односу на просечну нето
зараду у прошлој години, јануарска нето плата је већа за
2,1 одсто, док је у односу на децембар незнатно повећана,
преноси Радио-телевизија Црне Горе.
„Ако се има у виду да су потрошачке цене у јануару, у односу на децембар, пале 0,9 одсто, произилази да су реалне
нето зараде у истом периоду порасле 1,1 одсто“, наводи се
у саопштењу Монстата.
Просечна бруто зарада у Црној Гори у јануару је износила
739 евра.
Бесплатна публикација о запошљавању

ности у претходном периоду није била реална. Било је далеко
више незапослених него што је влада то саопштавала. Незапосленост треба да буде у фокусу, и овакви подаци јесу за
бригу“, каже Младен.
Економска аналитичарка Ана Нивес Радовић сматра да
је један од разлога повећања незапослености и што је након
завршетка летње туристичке сезоне велики број запослених
окончао уговоре о раду.
„Нису се одмах вратили на евиденцију Завода за запошљавање, већ то чине тек сада, у потрази за новим послом.
Други разлог је пријављивање жена које су одлучиле да на
овај начин остваре право на накнаде за мајке са троје и више
деце, па су због тога напустиле радна места, услед чега се у
статистикама овај број повећао“, каже Нивес Радовић.
Од укупног броја евидентираних, на бироу рада налази
се 9.655 незапослених са првим и другим степеном стручне
спреме и 22.499 са средњом стручном спремом. На бироу је и
9.946 незапослених са факултетском дипломом, од чега 270
магистара и девет доктора наука.
Бојанић истиче да је овако велики број незапослених факултетски образованих особа пораз економске и образовне
политике. „Имамо двоструку штету, велики број незапослених високошколаца, као и издвајања за образовање тих људи.
С друге стране, немају шансу да се запосле“, додао је Бојанић.
Коментаришући велики број високошколаца, Ана Нивес
Радовић сматра да диплома није једино што послодавци траже приликом одабира радника.
„Број незапослених високошколаца највећи је у категоријама које су иначе веома тражене, али не долази до поклапања квалификација са оним што послодавци траже, јер
сама стручна спрема није једино што особа треба да поседује
да би била конкурентна на тржишту рада, већ су ту и друга
знања и вештине, у која велики број младих људи не улаже
током и након школовања“, закључила је она.
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Позивни центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Косовска
Митровица

Вршац

Бор

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Сомбор

Зајечар

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сремска
Митровица

Ваљево

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

www.nsz.gov.rs

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

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

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Нови Сад

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

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

