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Да је стицање додатних знања и вештина кључ успешног
прилагођавања тржишту рада и бржи начин да се дође до посла,
показала су и искуства учесника регионалне TAIEX радионице
одржане у Београду, на којој су учествовали и разменили искуства стручњаци из Аустрије, Финске, Хрватске Словачке и Србије.
Наша тема Обуком до посла представља вам програме обука и
стручног усавршавања, додатног образовања и мере активне политике тржишта рада које се спроводе у тим земљама.
У Националној служби за запошљавање постоје различити
програми и тренинзи који вам могу помоћи на вашем путу до
посла. У овом броју представљамо вам дводневну обуку која ће
вам помоћи да научите како да дођете до важних информација
и активно и самостално тражите посао, како да се представите
потенцијалном послодавцу и будете сигурнији у себе - Тренинг
самоефикасности.
Водимо вас кроз тренутно актуелне послове, али и послове
будућности. Шта да учимо, које вештине да развијамо и шта нас
чека када је реч о технолошком развоју света, сазнаћете у нашој
причи о новим пословима на тржишту рада. Уколико нисте чули
или знали, откривамо за вас шта раде коучи у Србији и какве врсте коучинга постоје - Ново време - нова занимања.
Прича о успеху, приче које покрећу и мотивишу, људи који
могу да нам буду инспирација - неисцрпна су нам тема. Читајући
о њиховим искуствима и њихове савете, надамо се да ћете открити таленте у себи, нека нова интересовања или разбити страх и
трему да пробате нешто ново. Управо због тога покушали смо да
откријемо које су то особине које красе успешног човека и шта
заправо значи успех?
Нови уговори о самозапошљавању и обављању стручне праксе у Краљеву, сајмови запошљавања који нас очекују у септембру и шта ће све бити организовано на Сајму стипендија који ће
се одржати у Београду крајем месеца, успешно представљање
наших привредника на великом Међународном сајму предузетништва у Цељу, само су неке од вести које ћете наћи у овом броју
„Послова“.
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Тренинг самоефикасности

ПРЕПОЗНАВАЊЕ И САВЛАДАВАЊЕ ПРЕПРЕКА
Потрага за послом је тежак период у животу. Изискује велики напор и залагање, јер се суочавамо
са страховима, тремом и преиспитујемо се. Национална служба за запошљавање пружа
сву неопходну подршку у тражењу посла и могућност да присуствујете специјализованим
тренинзима. Представљамо вам дводневну обуку која вам може помоћи да сигурније наступите
пред послодавцем и научите да активно тражите посао

Т

ренинг самоефикасности је активна мера предвиђена за дугорочно незапослене са евиденције НСЗ, али може користити
свакоме ко тражи посао, а потребан му је додатни подстицај
и веће самопоуздање. Кандидате на тренинг упућују њихови
саветници за запошљавање. Током два радионичарска дана полазници савладавају вештине потребне за успешно тражење посла, али добијају и неопходну психолошку подршку, додатну мотивацију и уче
како да смање стрес током тражења посла.
Тренинг самоефикасности је радионица која се састоји из четири
компоненте. Зорица Божић, саветник за планирање каријере у Националној служби за запошљавање, каже да у првом делу радионице
полазници представљају своје вештине и способности - уче и вежбају
како да истакну оно што их препоручује за одређени посао.
„Због чега је то важно? Да бисмо оставили добар утисак на послодавца, било кроз радну биографију или кроз разговор за посао, неопходно је да добро познајемо своје квалитете и да умемо да их представимо конкретно и убедљиво“, истиче Зорица.
Други део радионице посвећен је потенцијалним сметњама за
запошљавање. То су оне наше карактеристике које се могу сматрати
недостатком, па самим тим и сметњом да се запослимо (превише или
премало година, неискуство, неадекватно искуство, дуго година ван
струке...).
„Међутим, такве сметње нису и препреке да се запослимо, па
вежбамо да откријемо и ублажимо бојазни које послодавац може
имати поводом њих. Не брине послодавца недостатак искуства сам
по себи, већ то колико му материјалних и људских ресурса треба да
особу без искуства уведе у посао и колико ће редовни посао трпети
због тога. Такође, учимо како да се боримо са лошим мислима, попут:
никад се нећу запослити, престар/а сам, има млађих и лепших, сто
пута су ме одбили до сада...“, објашњава наша саговорница.
Трећи део радионице се бави вештинама налажења информација
о слободним радним местима, али и истраживањем нових пословних могућности. Што више информација имате, лакше ћете моћи да
пронађете и изаберете будући посао. Период незапослености, који је
тежак и непријатан, може бити и полазна тачка за доквалификацију,
преквалификацију или овладавање новим знањима и вештинама.
У четвртом делу радионице покушавамо да размишљамо као
послодавци и увежбавамо разговор за посао. Полазници сазнају како
се разговара са потенцијалним послодавцем, што је од пресудног
значаја за отклањање треме и стреса, чиме се стварају услови да на
најбољи начин представите себе и своје способности.
„Веома је важан позитиван став према животу и процесу тражења запослења, јер човек који је дугорочно незапослен често памти
Бесплатна публикација о запошљавању

УТИСЦИ
Полазници су после тренинга своје утиске и искуства поделили са
нама, а сазнали смо да виде велику корист од овакве врсте едукације и разговора.
Борис: Радио сам у неколико компанија до сада, већ неколико година сам без посла и активно га тражим. Сигуран сам да ће ми ова радионица помоћи, јер сам много тога важног чуо и то ћу искористити
у наредном периоду.
Гордана: Научили смо толико тога, веома сам задовољна. Сад ми
је јасније како даље да тражим посао, да се што боље представим
послодавцу, као и како да истакнем своје особине и способности. На
евиденцији сам месец дана и сада активно тражим посао.
Марија: Допада ми се што овакви разговори и ова радионица нису
везани само за посао, већ нам могу помоћи да променимо начин размишљања, да другачије сагледамо своје способности и да будемо
позитивнији на путу тражења посла. Све што сам чула биће ми
подсетник како даље, како да се спремим за разговор са послодавцем и да имам више самопоуздања. Препоручила бих свима који
траже посао овакав вид едукације и психолошке помоћи.
само лоше ствари које су му се десиле, усмерава се на њих и тако губи
самопоуздање. Управо на то указујемо полазницима ове радионице,
да прво себи, па затим и послодавцу кажу: Ја могу да се уклопим и да
добро радим тај посао“, истиче Зорица Божић.
Полазницима се увек препоручује да буду што активнији и да се
укључе у рад групе, јер је размена искустава веома важна. Зорица
Божић каже да полазници и јесу најчешће врло отворени да поделе своје искуство и чују друге, као и да они који дођу са одређеним
отпором временом стекну поверење и потпуно се отворе. Тренинг
самоефикасности користан је не само за стицање вештина и знања
потребних при тражењу посла, већ може да помогне да се при томе
осећамо сигурније и боље него што смо до тада. За само два дана
полазници стичу основу за самостално тражење посла, а Национална
служба за запошљавање је увек ту да им пружи сву неопходну помоћ
Јелена Бајевић
на том путу.
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ТЕМА БРОЈА Додатна знања и вештине - кључ успешног прилагођавања
потребама тржишта рада

ОБУКОМ ДО ПОСЛА

Н

Обуке за тржиште рада доприносе унапређењу стручних знања и вештина и
повећавају могућности да се посао добије, односно задржи

ационална служба за запошљавање Републике Србије у сарадњи
са TAIEX програмом Европске уније
организовала је дводневну радионицу на тему спровођења активних мера на
тржишту рада. Радионица је организована
11 и 12. септембра, са циљем да се размене
искуства и информације о програмима и мерама активне политике тржишта рада, са акцентом на програмима додатног образовања
и обука. Експерти из чланица ЕУ имали су
прилику да презентују искуства и праксу
својих земаља у области програма стручног
усавршавања, пре свега различитих модела
приправничког стажа, као и програма обука
за незапослена лица која су завршила формално образовање, али су им потребна додатна знања и вештине.
Радионицу је отворио Илија Кнежевић,
начелник Одељења за образовање и обуке у
Националној служби за запошљавање, презентујући тренутну ситуацију на тржишту
рада у Србији. Он је нагласио да је и у Србији програм стручне праксе један од најмасовнијих и најтраженијих и да се у њега
укључују претежно лица са високим образовањем. По завршетку програма се издаје потврда о положеном приправничком испиту,
што повећава запошљивост лица са евиденције. Такође је додао да, осим овог програма,
Национална служба нуди и програм стицања
практичних знања за вишкове и дугорочно
незапослена лица, која су дуже од 18 месеци пријављена на евиденцију НСЗ и имају
најмање средњу стручну спрему. Ту је и стицање практичних знања за неквалификована
лица са евиденције, функционално основно
образовање одраслих, затим програм обука
на захтев послодавца, програми обука за тржиште рада и слично.
Сви ови програми су усмерени на повећање нивоа конкурентности лица на тржишту рада, како би се што боље оспособили за
тржишну утакмицу.
Национална служба сачињава и каталог
обука на основу анализе локалних тржишта
рада, структуре и потреба незапослених у
поједним областима у Србији, али и на основу
понуде образовних институција и нивоа финансијских средстава која се издвајају за ове
намене. Обуке се, као и друге активне мере
на тржишту рада, финансирају из државног
буџета, делом и из буџета локалних самоуправа, када су у питању локални акциони
планови запошљавања, али и из европских
пројеката намењених побољшању стања на
тржишту рада.
О значају стручног усавршавања и обука у Аустрији говорила је Клаудија Галер,
помоћница генералног директора Аустријске
службе за запошљавање (АМС). Она је нагласила да Аустрија има дугу традицију у
области додатног образовања и обука. То је
једна од најважнијих мера активне политике
запошљавања у тој земљи. Један од циљева
политике запошљавања на нивоу целе Европске уније је и тзв. „Гаранција за младе“, где је
спровођење обука једна од обавеза државе,
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односно служби за запошљавање. Стручно
оспособљавање и обуке усмерени су стога, у
великој мери, према младима, поготово онима који су изашли из система образовања, а
немају стручне квалификације. Захваљујући
добро развијеном систему обука и значајним финансијским средствима које држава
издваја за ове намене, стопа незапослености
младих људи је значајно мања него у другим
европским земљама.
Генерално је највише незапослених са завршеним основним образовањем (26%) и фокус
мера активне политике је често усмерен према
њима. Саветници за запошљавање закључују
неку врсту споразума са незапосленим лицем,
у оквиру којега се утврђује које ће врсте обука
бити потребне.
Што се тиче ефективности мера, Галер је
истакла да је она опала у односу на период
пре економске кризе 2008. године и умногоме је зависила од стања на тржишту рада.

360.000 је просек броја
незапослених на тржишту
рада у Аустрији у 2016.
години
Више од милион људи
годишње користи услуге
службе за запошљавање
у Аустрији

Тако је ефективност обука (мерено три месеца након завршетка), у погледу стопе запошљавања полазника, 2008. године била 54%,
а 2014. свега 36%. Дакле, опао је број полазника који је након завршених обука успео да
се запосли. Узроци оваквих кретања су свакако мања потражња на тржишту рада, али
и кретање радне снаге унутар ЕУ. Последњих
година се тржиште полако опоравља.

Тренутно у Финској постоје
три врсте новчане накнаде
за случај незапослености,
а основни износ који добијају
незапослени је око 700 евра
на месечном нивоу
Све обуке у Аустрији изводе приватне
образовне институције, а конкурси се расписују у виду јавних набавки. Као и у Србији,
спроводе се и обуке на захтев послодавца и
очекује се да полазници остану запослени
код послодавца који је у програму обука, али
без обавеза и санкција за обе стране. Уколико
се полазници не запосле по завршетку обука,
пролазе низ даљих корака ради интеграције
на тржиште рада. Од свог саветника могу
опет да траже разне врсте подршке, све док
не пронађу одговарајући посао.
У наставку је о стању на финском тржишту
рада говорила Тина Корхонен, државни саветник и шеф Одељења за запошљавање и
предузетништво при Министарству за запо-
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15 најтраженијих послова у Финској у 2017. години
Аудиолози и логопеди, лекари специјалисти, зубари, продавци
у контакт центру, лекари опште праксе, стручњаци за
социјалну заштиту и саветовање, комерцијалисти,
грађевински радници, кућни неговатељи,
радници на бетонирању и повезаним пословима,
грађевински инжењери,
васпитачи у раном образовању деце,
медицинске сестре,
мајстори за изградњу кровних конструкција,
руковаоци грађевинских машина
шљавање и економске односе Финске. Она је
истакла да је финска служба за запошљавање
реформисана 2013. године и сад је организована као сервис са три главна сектора: за запошљавање и предузетништво, за развој компетенција и за подршку незапосленим лицима.
Сви сектори имају „face to face“ сервис, али и
друге канале комуникације за клијенте. Тренутна стопа незапослености у Финској је 7,4%,
а на тржишту рада је просечно 329.000 незапослених. Навиша стопа незапослености је код
особа са секундарним степеном образовања.
Приоритети политике запошљавања у
периоду 2015-2019. године су унапређење
система давања, тј. новчаних надокнада за
случај незапослености, побољшање ефективности посредовања на тржишту рада, боља
сарадња са послодавцима, локалним самоуправама, боља интеграција миграната и
младих, а нарочито дугорочно незапослених
(дуже од 3 месеца).
Обуке су јако важна мера тржишта рада
и у Финској, јер се ту ради о избору и стицању
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додатних знања које ће одређено лице вратити на тржиште рада.
Марина Вељача, начелница Одељења
за активну политику тржишта рада у Хрватском заводу за запошљавање (ХЗЗ), говорила
је у наставку радионице о стању на тржишту
радне снаге у Хрватској.
Две су главне образовне мере за незапослене у Хрватској: институционално обра-

У Хрватској је у 2016. години
највише средстава
издвојено за стручну
праксу без заснивања
радног односа
зовање и оспособљавање на радном месту.
Спроводи се годишња анкета послодаваца
како би се утврдиле њихове потребе, али се
ради и анализа конкурса за радна места и
процењује која су то суфицитарна, а која дефицитарна занимања. У обуке је у Хрватској
укључено на годишњем нивоу преко 20.300
лица, од тога највећи број у програм стручне
праксе, а затим у тзв. интеграцијске програме
обука и друге тренинге.
Вељача је нагласила да је највећи проблем тржишта рада у Хрватској велики број
незапослених младих људи који немају радно искуство. У многим професијама обавезан
је и стручни испит, а младим људима треба
помоћи да код послодавца одраде приправнички стаж и испит успешно положе. Што се
тиче стручне праксе са полагањем стручног
испита, ХЗЗ субвенционише ову меру за младе до 29 година старости, с тим што послодавац, без обзира да ли је приватник или
државна институција, сам израђује програм
праксе и одређује ментора. Улога Завода за
запошљавање је да помогне послодавцу код
пријаве потреба, код одабира кандидата за
стручну праксу, затим да финансира део
трошкова праксе (према законским одредбама) и да врши мониторинг и евалуацију.
Износ новчане помоћи која се при томе даје
лицима је око 350 евра нето. Такође, у Хрватској је од ове године ову меру могуће комбиновати и са неким додатним обукама, ако се
процени да су лицу потребне.
Обуке за тржиште рада и на захтев послодавца су мере које доприносе унапређењу
стручних знања и вештина и повећавају могућности да запослени задрже посао, односно
да га незапослени добију.

Препоруке које су истакнуте од стране
Хрватског завода су да треба ставити нагласак на оспособљавање на радном месту као
најефикаснију меру обуке, затим је потребно
дугорочније планирати обуке, особе које се
упућују морају бити мотивисане, а мере треба поједноставити и стандардизовати. Убудуће би требало повећати број особа укључених у одговарајуће програме обука, што би
уз већа финансијска улагања свакако имало
позитиван утицај на тржиште рада.
У оквиру ове радионице учесници су имали могућност да чују и искуства Словачке,
која иако већ дугогодишња чланица ЕУ има
сличне проблеме на тржишту рада. Штефан
Ђурајка, државни саветник за активне мере
тржишта рада у Централној канцеларији за
рад, социјална питања и породицу Словачке,
нагласио је да, упркос релативно ниској стопи незапослености у Словачкој (6,7%), про-

До 2020. године у Европи
ће недостајати
• 230.000 доктора медицине
• 150.000 зубара,
фармацеута
и физиотерапеута
• 590.000 медицинских
сестара
• 1 милион ИТ стручњака
блема има и да је сервис тржишта рада ове
земље у сталном процесу модернизације. Он
је нагласио да је просечна општа стопа незапослености у ЕУ 27 10,9%, док је просечна
стопа незапослености младих на истом подручју 23,5%. Такође, просечно 13,2% младих
у ЕУ није укључено нити у процес школовања
нити у обуке било које врсте. Ђурајка сматра
да ће улога сервиса за запошљавање у будућности расти, те да нестанак неких занимања
и увођење нових, али и престанак потребе за
одређеним пословима, неће смањити него
повећати њихову улогу.
У Словачкој тренутно око 550-600 клије-

Од 2015. до 2025. године
у ЕУ 28 ће се отворити
97 милиона слободних
радних места
ната долази на једног саветника у служби за
запошљавање, а такође на једног запосленог
саветника за рад са послодавцима долази
2.307 послодаваца. Како би се повећао број
канала комуникације и растеретили саветници, ради се на имплементацији модерног
позивног система, као и на увођењу портала
преко којега би корисници могли електронски заказати термин за разговор са саветником.
У Словачкој се такође спроводе обуке за тржиште рада и обуке на захтев послодавца, као
и тзв. преквалификацијски и компетенцијски
курсеви и сличне мере које се прилагођавају
циљним групама.
Ђурђица Сучевић
20.09.2017. | Број 743 |
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Kоучинг

НОВО ВРЕМЕ - НОВА ЗАНИМАЊА

Коучинг је релативно ново занимање код нас и на практичан начин учи вештинама које
су нам потребне. Помаже нам да превазиђемо питања и изазове пре него што проблеми
постану толико велики да не можемо да их решимо

П

оједини послови на тржишту рада нестају, неки се мењају и
обликују према тренутним потребама, али зато све чешће
чујемо за нове послове, који су углавном везани за ИТ индустрију, с обзиром да је то област која се најбрже развија.
Када размишљамо о будућности, можемо претпоставити да ће ускоро многе послове уместо људи обављати роботи. То може да нас
уплаши, али мора и да нас усмери како да едукујемо своју децу и
спремимо их за нове изазове на тржишту рада.
Оваква бојазан није ништа ново, јер је још 30-их година прошлог века
било размишљања о томе како ће убрзани раст и модернизација економије и технологије утицати на човека и његов посао. Већ тада је велики
енглески економиста Џон Мејнард Кејнс, човек чије су радикалне идеје
имале огроман утицај на модерну економију, рекао да је човечанство погођено новом болешћу за коју многи нису чули, а то је технолошка незапосленост. Објаснио је да је то заправо незапосленост изазвана открићем
економичнијих средстава производње од радне снаге.
У данашњем свету брзих дешавања и бројних промена, због
чега нам дани пролазе као сати, овај појам све више добија на значају. Такође, све мање имамо времена за приватне ствари, породицу,
дружење, па је и све више људи који не знају како да очувају здраву
породицу, да доносе праве животне одлуке, како да побољшају поједине сегменте живота. У томе им могу помоћи људи који су завршили
посебне едукације и баве се коучингом.
Коучинг је релативно ново занимање код нас и на практичан начин учи вештинама које су нам потребне. Помаже нам да превазиђемо питања и изазове пре него што проблеми постану толико велики
да не можемо да их решимо.
Дакле, коуч је тренер или саветник за развијање животних вештина са којим кроз цео процес пролазимо постепено. Добар коуч најчешће
има дугогодишње искуство у тој области, пословно и приватно, уме да
слуша и посебним методама води особу да пронађе најбоље решење за
себе. Постоје различите врсте саветника: лајф коуч (life coach), бизнис
коуч (business), фемили коуч (family)...
Драгана Алексић је на најбољи начин искористила своје скоро
дводеценијско искуство рада у магазинима чије су теме породица,
васпитање и брига о деци. Када је решила да промени посао и крене
да ради самостално, а при томе да ради оно што воли, логично је дошла до посла коуча.
Признаћете да данас није лако очувати здраву и срећну породицу. Родитељи много раде, имају мало времена за игру и разговор
са децом, а и деца се све мање друже и највише времена проводе
поред рачунара или ТВ-а. У таквом нескладу све је теже очувати
однос са децом, васпитати их и усмерити на прави начин. Поред
тога, све чешће слушамо приче о насиљу у породици, вршњачком
насиљу, хиперактивности, па је веома корисно повремено се консултовати и са стручним лицима. Наша саговорница управо то
ради - помаже родитељима и деци да очувају здраву породицу и
побољшају комуникацију. Присуствујући једној радионици, схватила сам да је ово прави посао за њу - особу која има велико искуство, стално учи, уме да слуша, да сваком приступи индивидуално,
са много љубави и пажње.
Од Драгане Алексић желела сам да сазнам нешто више о том занимању, како се постаје коуч у Србији, колико је људи спремно да се
укључи и отвори да разговара на ту тему, како се организују радионице и које савете родитељи најчешће траже.
Како се постаје коуч и ко може да се бави тим занимањем?
Да би се неко бавио овим занимањем мора проћи одговарајућу
коучинг едукацију (једну или више), мора имати искуства у раду са
родитељима и децом, а пре свега интересовање да се посвети породичним темама и буде подршка и родитељима и деци. Мој фокус је
рад на породичним темама, како на оним које су актуелне у родитељском односу са дететом, тако и на оним из детињства родитеља, а
које су могући узрок неке тренутне ситуације у породици.
Своју едукацију сам започела 2009. године, док сам радила у једној великој компанији. Тада нисам имала идеју да ће то постати моје
ново занимање. Завршила сам НЛП (неуролингвистичко програмирање) и коучинг едукацију и заљубила се у ту професију.
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Шта је коучинг? Какво је то занимање?
Коучинг приступ је фантастичан избор за породицу 21. века, јер
је усмерен искључиво на решења. Мотивишући је како за родитеља
тако и за дете и фокусиран на будућност. Што је најважније, полазна
тачка је да сви у себи имамо све што нам је потребно да направимо
жељену промену, па чак и у родитељству! С обзиром да је већ десет
година присутан код нас, коучинг као методологија, али и као занимање, није више толико нов и непознат појам. Код нас је најзаступљенији бизнис коучинг, који се ради у компанијама са тимовима и индивидуално, у циљу постављања и остваривања компанијских циљева,
повећања ефикасности тимова и појединаца, унапређивања пословања, подизања нивоа мотивације. Поред бизнис коучинга, најчешће
се чује за тзв. лајф коучинг - животни, који обухвата веома широку област, а постоје и специфичне категорије, уско оријентисане на одређену циљну групу - здравствени, породични, љубавни, спортски...
Сваки коуч се на основу едукације и личних интересовања опредељује за циљну групу којој посвећује свој рад и која ће имати највише користи од њега. Коуч је професионалац који може објективно и
са емотивне дистанце да сагледа и ситуацију и клијента. Што више
едукација коуч прође, то има више алата, техника, метода којима помаже клијенту на његовом путу. Такође, то му омогућава и да креира
своје програме. Ја сам развила коучинг програм „Емотивни детокс“,
програм за родитеље „Уметност комуникације са децом“ и „Back to
office“ - програм подршке за маме које се после породиљског или неког другог одсуства враћају на посао.
Претходно пословно искуство од 16 година у породичним магазинима представља велику предност за успешно
бављење овим новим послом. Колико је то било пресудно за
одлуку да постанете коуч?
Ово јесте био добар предуслов за одабир циљне групе са којом ћу
радити, а с обзиром да сам и сама мама и да је моје родитељско искуство непресушан извор ресурса и тема, препознала сам да могу себе
максимално да дам управо родитељима. Међутим, постоји огромна
разлика између родитеља пре 16 година и сада, а још већа је разлика
између деце. Пратећи савремене трендове родитељства, генерацијске
промене и разлике, али и све већа очекивања окружења од породице,
препознала сам које су најактуелније теме, односно са којим проблемима се родитељи данас сусрећу и које су им највеће препреке ка
успешном родитељству. Код нас се нико не бави истраживањем ових
промена, које су највећим делом очекивана последица технолошког
развоја, па сам одлучила да истражим ову област, како бих подигла
квалитет свог посла. Пратим страна истраживања о генерацијским
разликама, правим паралеле у току рада са групама или са појединцима, уочавам специфичности нових генерација родитеља и деце у
понашању, очекивањима, али и спољашњим притисцима. Управо та
сазнања су ми била значајна за креирање програма „Уметност комуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ИСКУСТВА СА РАДИОНИЦА
„Дошла сам на Драганино предавање и радионицу да бих добила
нове идеје и сазнала које су методе и цаке за дисциплиновање
деце проверено добра алтернатива за кажњавање. Нажалост, и
поред тога што казне не подржавам, дешавало се да их некад у
недостатку идеја (или живаца) применим, па се после кајем, јер
ништа не постижем, а дете баш лоше реагује на њих. Најкорисније
ми је било то што сам добила потврду да сам на добром путу и да
не грешим. Били су ми корисни и практични савети, практичне реченице, формулације које делују занемарљиво, а у ствари значајно
мењају перспективу“. (Наталија)
„Дечија непослушност када су у питању основне, свакодневне
ствари, чинила нас је нервозним и незадовољним, осећали смо се
као неуспешни родитељи, једноставне радње компликовале су се
без потребе. То је био довољан разлог да дођемо на радионицу.
Такође, желела сам да помогнем супругу у комуникацији са ћерком, јер мислим да се њих двоје не разумеју довољно добро. Нису
у питању велики проблеми, али ја тежим да побољшам све што је
могуће да би нам свима било боље. Уосталом, следи и пубертет,
па ово видим као важно предупређивање неких тешкоћа.“ (Ана)
„Имам проблеме у комуникацији са ћерком од 7 година. Морам
сто пута нешто да јој поновим и често ми делује као да ме уопште
не слуша или не схвата шта јој говорим, а знам да је добра и да
не ради то намерно. Научио сам да постоји више канала комуникације и примања информација, из чега јасно произилази узрок
проблема али и кључ за његово решавање.“ (Славко)
„Желела сам да побољшам комуникацију са својом трогодишњом
ћерком, да превазиђем све оне безизлазне ситуације када западнемо у врзино коло њеног ‚нећу‘ и моје беспомоћности. Увек ми се
допадају конкретни примери. Мени су потребне буквалне смернице, често сам немаштовита. Одмах сам почела да примењујем
неке предлоге о којима је било речи на предавању и све нам боље
иде комуникација.“ (Милена)
никације са децом“, који пре свега има за циљ попуштање притиска
на породицу, који је данас огроман. Родитељи се највише суочавају
са спољашњим притиском (из најближе околине, али и медијским),
где сви дају коментаре и критике и њима и деци, али ретко ко се бави
конструктивим решењима. Моја улога је управо да пружим подршку
и усмерим ка решењима и складним односима у породици.
Која су најчешћа питања родитеља? Које савете траже?
Родитељска улога је једна од најодговорнијих, а највећи парадокс
што нас за њу нико не припрема унапред. Додатни терет је и што се
ни на децу ни на родитеље не могу примењивати универзални модеБесплатна публикација о запошљавању

ли васпитања, јер се сви ми разликујемо. У васпитању се родитељи
често сусрећу са крајностима, као да постоје само две могућности, а
не читав спектар опција. Углавном се ломе између старих васпитних
принципа и нових приступа. Највећи изазов је што су они васпитавани по крућим моделима него што се данас то ради и имају дилему да
ли ће погрешити. И то углавном и јесу најчешћа питања - да ли ово
радим добро, шта ако погрешим, да ли сам исправно поступила, како
сада то да исправим, да ли је моје дете безобразно ако ради ово...
Циљ мог посла је, пре свега, да помогнем родитељима да схвате
која су реална лична очекивања и како да смање притисак на децу,
а онда да их усмерим да прате дете и добро га упознају. Не да слушају шта неко каже да је добро или лоше за њихово дете, него да они
сами то осете и да верују том осећају. Приликом избора или креирања
васпитног модела родитељи треба да узму у обзир и своје ставове,
уверења и идеју о родитељству као улози. Најефикаснији алат који
користим у свом послу је комуникација, па учим родитеље како да је
користе да би унапредили однос са децом.
Како реагују родитељи на радионице, колико су отворени
да причају о проблемима?
Углавном их изненади једноставност решења за неки њихов горући проблем. Родитељима заправо највише недостају идеје како
нешто могу да кажу или ураде другачије. Навикли смо да у комуникацији углавном понављамо исте реченице, захтеве и питања, па
чак и када то не даје никакво решење. У стању смо да сто пута поновимо исто и да очекујемо да ће се нешто променити. На предавању
родитељи добијају бројне смернице које им помажу да заиста говоре
тако да их деца разумеју и послушају, чиме се смањује тензија између њих.
Предавања држим заједно са мојом дивном сарадницом из Новог Сада, педагошкињом Сањом Ристом Попић. Повратне информације добијамо већ сутрадан након предавања, јер сви алати и смернице су примењиви одмах и чим их родитељи испробају имају резултат.
То их додатно мотивише, јача самопоуздање и уверава да могу да
унапреде однос са дететом.
Такође, након предавања учесницима је јасно да свака промена
креће од њих, то јест да ако желе да њихово дете промени понашање,
они то морају учинити први. Деца уче гледајући нас, па је родитељ
најбољи пример како нешто може другачије и боље. То је вежба, јер
треба да усвоје нове алате и већ ту им је јасно да то није инстант решење него континуиран процес и рад, који даје сјајне резултате.
Стално унапређујете свој посао, па однедавно држите и онлајн предавања. Какви су даљи планови?
Онлајн предавање смо увеле јер постоји велико интересовање
за наше програме које смо до сада представиле само у Београду и
Новом Саду. Сада су наша предавања доступна свим родитељима, у
било ком граду или земљи.
У плану је књига и нове теме предавања. Следим интересовања
родитеља, шта је то што их највише занима, а правим и нове програме.
Више о Драгани Алексић и програмима можете прочитати на
њеном сајту www.aleksicdragana.com.
Јелена Бајевић
20.09.2017. | Број 743 |
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Шта је биткоин?

НОВО ДИГИТАЛНО ЗЛАТО

Прича о биткоину, крипто-валути, и код нас постаје веома актуелна. Ово је
само још једна од тема која се намеће када говоримо о свему што нам је донео
развој интернета. Шта се дешава у новом поглављу причe о економији и колике су
могућности и снага децентрализоване виртуелне валуте?

И

ако све популарније средство плаћања
у дигиталном свету, чија вредност сваког дана расте, многи би рекли да биткоин није прави новац, пре свега јер
физички не постоји. Са друге стране, много
тога потврђује да је вредност биткоина свакако права и реална. Сигурно се и ви питате
како настаје новац ни из чега, а стручњаци
кажу да ни папирни новац нема вредност сам
по себи, већ добија вредност на тржишту.
За крипто-валуте и међу њима најпопуларнији биткоин већина људи је чула, али
ретко ко може да схвати и објасни како тај
систем функционише - како се овај дигитални новац купује, како је настао, како му
се одређује вредност и како се чува и троши.
Ми смо покушали све ово да сазнамо од човека који се управо у Србији бави откупом и
продајом крипто-валута - Александра Матановића.
Биткоин је крипто-валута настала 2009.
године. Сматра се да је покренуо програмер
Сатоши Накамото. Идеја је била да се створи валута независна од било које централне
власти, скоро тренутно електронски преносива, са веома малом провизијом преноса.
Тада је установљено да ће се биткоини стварати помоћу специјалног компјутерског софтвера и размењивати директно међу корисницима, без присуства треће стране.
Дакле, биткоин је децентрализовани систем, који не може да контролише једна особа,
чак ни његов творац. Баш због тога што га не
контролише држава, група или појединац
многе државе су неповерљиве када је ова валута у питању, али је зато у веома развијеним
земљама, попут Јапана, биткоин прихваћен
као валидан начин плаћања.
Биткоин је прва дигитална крипто-валута и њиме у потпуности управљају његови корисници. Као прво, биће вам потребно
место где ћете да чувате своје биткоине, а у
виртуелном свету крипто-валута та места се
називају „новчаници“ и сматрају се банковним рачунима. Две главне опције новчаника
су: софтверски на хард-диску компјутера и
онлајн интернет сервис.
„Користи се врло једноставно и доступан
је свакоме, без обзира на узраст, пол, порекло,
материјално стање или било шта друго. Довољно је да корисник инсталира апликацију
на мобилном телефону или неком другом
типу ‚новчаника‘ који је одабрао и може да
прима и шаље биткоине коме год жели. Када
је ‚новчаник‘ инсталиран, корисник унесе биткоин адресу особе којој шаље валуту, унесе
износ и пошаље“, објашњава Александар Матановић, сувласник сервиса за откуп и продају крипто-валута.
Звучи једноставно, али сигурно вам још
многе ствари нису јасне, на пример како да
купите или трошите ову валуту? Биткоин
се користи на сличан начин као и прави новац, поједини људи га користе да инвестирају, док се други одлучују да на тај начин
шаљу новац. Ову валуту можете да стекнете
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такозваним „рударењем“, помоћу специјалног софтвера и опреме, али тај начин данас
више није исплатив, јер је опрема скупа, као
и њено одржавање. Због тога је једноставније
да биткоине купите и пратите њихову вредност на тржишту, односно да чекате да им
вредност порасте.
„Постоје сајтови и сервиси на којима је
могуће купити ту валуту, али то можете да
учините и на берзама, аутоматима, продајним
местима“, каже Матановић и додаје да биткоин
није законско средство плаћања у Србији, али
и да не постоји ниједан закон који забрањује
његову употребу. Постоји и неколико специјализованих аутомата у Србији на којима можете да купите или продате биткоине.
Када је настао 2009. године биткоин је
вредео неколико центи, а у међувремену му
је вредност порасла на преко хиљаду долара. Тренутна цена му је око 4.500 долара, а
одређује се на берзама и потпуно зависи

од закона понуде и потражње. Процењује
се да ову дигиталну валуту у свету користи
између два и три милиона људи, а у Србији
неколико хиљада. Како се може користити?
Дакле, схватили смо да су крипто-валуте модерна замена за папирни новац и да
се у свету све више прихватају као средство
плаћања. Уколико сте одлучили да купите
биткоине, једног дана пожелећете и да их
потрошите. То можете да учините на неколико сајтова који робу продају за биткоине,
а постоје и неке светске компаније које прихватају плаћање дигиталном валутом. Ипак,
уколико рецимо решите да потрошите своје
биткоине у неком ресторану или бару, они су
и даље изузетак и тешко ћете их наћи.
„Предности биткоина су што је доступан свима, корисник има потпуну контролу
над својим новцем и потпуну слободу како
га користи. Такође, трансакције су брзе и релативно јефтине. С друге стране, мане су му
нестабилна цена, ограничен број трансакција
које се могу обрадити у одређеној јединици
времена, а и компликован је да га потпуно
разуме просечан корисник“, каже Александар Матановић. Он додаје да је, технички
гледано, цео систем веома сигуран. Биткоине
не можете да изгубите уколико сте довољно
пажљиви - дакле, сигурност је у рукама оног
ко поседује валуту.
„Као инвестиција није сигуран, али са
друге стране, свака инвестиција је мање или
више ризична“, закључује Матановић.
У виртуелном свету биткоин има алтернативе и није једина крипто-валута у оптицају. Активних и мање активних валута овог
типа има преко 100, а најпопуларнија после
биткоина је литекоин. Јасно вам је да је ова
област компликована и врло је важно да се
сви који желе и одлуче да постану корисници
и власници крипто-валута добро упознају и
посаветују са стручњацима.
Ј. Бајевић

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

У ОВОМ БРОЈУ

879

СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТA
Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Здравство и социјална заштита
Индустрија и грађевинарство
Саобраћај и везе
Култура и уметност
Наука и образовање

10
13
16
20
20
22
23
23

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.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
За потребе Војномедицинске академије,
Војне болнице Ниш, Центра војномедицинских
установа Београд и Војномедицинског центра
Нови Сад планира расписивање конкурса
за пријем у радни однос

Професионални војници санитетске
службе
на одређено време, уговор о раду до
три године (са могућношћу даљег
продужења)
130 извршилаца

Место рада:
Београд: 109 медицинских техничара општег смера, 1
педијатријска сестра, 1 гинеколошко-акушерска сестра, 12
лабораторијских техничара и 2 фармацеутска техничара
Ниш: 1 медицински техничар општег смера
Нови Сад: 4 медицинска техничара општег смера.
УСЛОВИ: медицински техничар општег смера,
педијатријска сестра, гинеколошко-акушерска сестра,
лабораторијски техничар и фармацеутски техничар; без
обзира на радно искуство; старост до 30 година; упут
заинтересованих лица на добровољно служење војног
рока са оружјем у Војску Србије.
Заинтересовани кандидати који нису добровољно служили војни рок са оружјем потребно је да поднесу пријаву за
добровољно служење војног рока са оружјем надлежном
центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта. После одслуженог војног рока са
оружјем лица конкуришу за наведена радна места.
За добровољно служење војног рока са оружјем у Војску
Србије се могу пријавити кандидати мушког и женског пола
који у календарској години навршавају од 19 до 30 година живота. Општи услови за пријаву кандидата на добровољно служење војног рока су: да је лице држављанин
Републике Србије; да није осуђено на казну малолетничког
затвора или безусловно на казну затвора због кривичног
дела (док казну не издржи или не буде пуштен уз условни
отпуст); да се не води кривични поступак због кривичног
дела за које се гони по службеној дужности; да је здравствено способан за војну службу; да није одслужио војни
рок са оружјем и да има место пребивалишта на територији
Републике Србије.
Остали услови рада: дужина радног времена 40 сати
недељно.
Трајање конкурса: до попуне.

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА
ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Београд, Дечанска 8а

1. Орган у коме се радно место попуњава: Републичка
дирекција за робне резерве, Београд, Дечанска 8а
2. Радно место које се попуњава:

Радно место за стручне аналитичке
послове у области јавних набавки
у Републичкој дирекцији за робне
резерве

у Одељењу за правне и опште послове и
јавне набавке - Одсек за јавне набавке,
под редним бројем 57 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места, у звању саветник
1 извршилац
Опис радног места: oбавља најсложеније послове из
области јавних набавки који се односе на планирање јавних набавки, спровођење поступака јавних набавки и
извршење јавних набавки, врши обраду конкурсне документације и стара се о уредности, тачности и исправности
документације која се односи на спровођење поступка
набавке; води евиденцију извршених набавки, саставља
записнике и извештаје о спроведеним поступцима набавки и учествује у раду комисија за јавне набавке; припрема

10

| Број 743 | 20.09.2017.

периодичне и годишње извештаје; припрема податке за
израду годишњег плана јавних набавки; сарађује са другим унутрашњим јединицама и органима државне управе;
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и
шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научних поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука, на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит, положен
стручни испит за службеника за јавне набавке; најмање три
године радног искуства у струци; познавање једног светског језика; знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона
о робним резервама, Закона о јавним набавкама и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и о начину доказивања испуњености услова - писмено - тест и усмено; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика увидом у сертификат или други
доказ; вештине комуникације провераваће се усмено.
3. Место рада: Београд, Дечанска 8а
4. Адреса на коју се подноси пријава за конкурс: Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8а, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - саветник“.
5. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Ирена Гајић, телефон 322-9051.
6. Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
7. Рок за подношење пријава на јавни конкурс
је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава о прибављању података о
којима се води службена евиденција у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или
уверења којим се потврђује стручна спрема која је наведена
у условима за радно место; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима (уколико кандидат има положен државни
стручни испит); оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном стручном испиту за службенике за јавне набавке
(уколико кандидат има положен стручни испит за службенике
за јавне набавке); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог одговарајућег доказа о познавању једног
светског језика; оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
Пријаве са фотокопијама докумената које нису оверене од
надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном држав-

ном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом
члана 9 и члана 103.Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће то
кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети
на веб-страници Републичке дирекције за робне резерве,
на адреси www.rdrr.gov.rs у делу „Информације/конкурси“
или на веб-страници Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
9. Трајање радног односа: за оглашенo раднo местo
радни однос се заснива на неодређено време.
10. Време и место провере оспособљености, знања
и вештине: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашенo
раднo местo, провера стручних оспособљености, знања
и вештина у изборном поступку обавиће се у Београду,
у просторијама Републичке дирекције за робне резерве,
Дечанска 8а, почев од 10. октобра 2017. године, о чему ће
кандидати бити обавештени телеграмом, на адресу коју
наведу у својој пријави.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита
примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати без положеног стручног
испита за службенике за јавне набавке примају се на рад
уз обавезу да тај испит полажу у роковима и на начин прописан чланом 134 Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/15) и Правилником
о начину и програму стручног оспособљавања и начину
полагања стручног испита за службеника за јавне набавке
(„Службени гласник РС“, број 77/14, 83/15).
Сходно члану 9 Закона о државним службеницима којим је
утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места
и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним
државним стручним испитом немају предност у изборном
поступку у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита као и кандидати са положеним стручним
испитом за службеника за јавне набавке немају предност
у изборном поступку у односу на кандидате без положеног стручног испита за службеника за јавне набавке. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа
о положеном државном стручном испиту подносе доказ о
положеном правосудном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и
недопуштене пријаве биће одбачене закључком конкурсне
комисије.
Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страници
Републичке дирекције за робне резерве: www.rdrr.gov.rs, на
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу е-Управе и на веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање
„Послови“.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

Посао се не чека,
посао се тражи

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај: Министарство
државне управе и локалне самоуправе, Београд
Положај који се попуњава:

Помоћник министра - руководилац
Сектора за људска и мањинска права
и слободе
у Министарству државне управе и
локалне самоуправе, положај у трећој
групи

Опис послова: руководи и координира рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад Сектора; остварује сарадњу
из делокруга Сектора са другим органима; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; координира и
сарађује са органима, организацијама и институцијама
јавне управе и организацијама цивилног друштва из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање
9 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање
области из делокруга Сектора за људска и мањинска права и слободе у Министарству државне управе и локалне
самоуправе; стручна оспособљеност за рад на положају
и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и
разговором; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада
на рачунару; вештинa аналитичког резоновања и логичког
закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Бирчанинова 6.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс
оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким
описом послова на којима је кандидат радио до подношења
пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима,
податке о стручном усавршавању и податке о посебним
областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се
доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
уверење о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима (лица са положеним правосудним
испитом уместо уверења о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима достављају уверење о
положеном правосудном испиту) и доказ о познавању рада
на рачунару.

Бесплатна публикација о запошљавању

Лице које нема положен државни стручни испит може да
поднесе пријаву на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и
локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока
за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном
стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Лице које не достави писани доказ о познавању рада на
рачунару подлеже практичној провери вештине рада на
рачунару.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама, као поверени посао). Као
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између
осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене
доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од
могућности, да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.
Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање
кадровима.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс
- попуњавање положаја (навести назив положаја за који се
подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у
периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, телефон:
011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији
овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени
посао), биће одбачене. Као доказ се могу приложити и
фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, на интернет
страници Службе за управљање кадровима, на порталу
е-Управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који je предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком
мушком роду подразумевају природни мушки и женски род
лица на које се односе.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Београд, Кнеза Милоша 20

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка,
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и
99/2014), члана 17 став 1, члана 20 став 1 и 2, члана 21 и 22
став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09)
и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8155/2017 од 29. августа 2017.
године, Министарство привреде оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ
I Орган у коме се раднo местo попуњава: Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша 20
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за праћење
међународне сарадње, звање
саветник

Група за међународну сарадњу,
Одељење за међународну сарадњу и
европске интеграције
1 извршилац
Опис послова радног места: обавља послове који се
односе на праћење и унапређење међународне економске
сарадње; учествује у припреми предлога основа, платформи
за разговоре за билателарне економске сусрете и разговоре
и припрема извештаје са тих разговора; припрема материјале за састанке представника Министарства са представницима међународних организација; сарађује са унутрашњим
јединицама ради прикупљања података и размене информација, другим органима и организацијама и представницима привреде у области међународне економске сарадње;
прати реализацију послова и извршења преузетих обавеза
и учествује у припреми извештаја и информација у извршавању послова из делокруга Групе; обавља и друге послове
по налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; знање
енглеског језика; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање области
међународне економске сарадње (познавање рада међународних организација и међудржавних радних тела) и
познавање функционисања државних органа у овој области
(Закон о министарствима и Закон о закључивању и извршавању међународних уговора) - писмено, путем теста и усмено; знање енглеског језика - писмено, путем теста и усмено;
знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Кнеза Милоша 20
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
привреде, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком
„За јавни конкурс“ и навођењем радног места за које се
пријава подноси.
V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Драгана Маркићевић, 011/3642-833.
VI Oпшти услови за запослење на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање 6 (шест) месеци.
VII Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у
периодичном издању огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.
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Администрација и управа
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, уз коју треба назначити на које радно место се конкурише; изјава у којој се
кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција или
ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или
други акти којима се доказује на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком временском периоду је стечено
радно искуство).
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење
о положеном правосудном испиту. Одредбом чл. 9 и 103
Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно
за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат
попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену
изјаву је могуће преузети на веб-страници Министарства
привреде www.privreda.gov.rs, у делу „Јавни конкурс за
попуњавање извршилачког радног места“. Попуњену изјаву
је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган
могао даље да поступа.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива на
неодређено време.
X Meсто, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за
рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном
поступку обавиће се почев од 11. октобра 2017. године у
Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина
2 (Источно крило) и у просторијама Министарства привреде, Кнеза Милоша 20, о чему ће кандидати благовремено
бити обавештени на бројеве телефона које наведу у својим
пријавама.
Напомене: Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању
од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Сходно члану 9 Закона о
државним службеницима којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким
условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом
немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита. Кандидати са
положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве
пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или код јавног бележника, биће одбачене
закључком Конкурсне комисије. Овај оглас објављује се на
веб-страници Mинистарства привреде www.privreda.gov.rs,
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веб-страници Службе за управљање кадровима www.suk.
gov.rs, где се могу погледати описи послова за сва радна
места, на порталу е-Управе, на огласној табли, интернет
презентацији и периодичном издању огласа „Послови“
Националне службе за запошљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај: Завод за интелектуалну својину, Београд
Положај који се попуњава:

Директор Заводa за интелектуалну
својину - положај у првој групи
Опис послова: руководи, организује, обједињава и усмерава
рад Завода, распоређује послове руководиоцима унутрашњих
јединица и обавља друге послове из делокруга Завода.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука или научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци
на пословима интелектуалне својине; положен државни
стручни испит; знање енглеског језика; познавање рада
на рачунару (MS Office); држављанство Републике Србије;
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање
области из делокруга Заводa за интелектуалну својину;
познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за
рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке
из пријаве и разговором; знање енглеског језика - увидом у
доказ о знању енглеског језика; познавање рада на рачунару (MS Office) - практичним радом на рачунару или увидом
у доказ о познавању рада на рачунару (MS Office); вештина
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно,
путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Кнегиње Љубице 5.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс
оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким
описом послова на којима је кандидат радио до подношења
пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима,
податке о стручном усавршавању и податке о посебним
областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се
доказује радно искуство у струци на пословима интелектуалне својине (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо
уверења о положеном државном стручном испиту за рад у

државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту), доказ о знању енглеског језика и доказ о
познавању рада на рачунару (MS Office).
Лице које нема положен државни стручни испит, може да
поднесе пријаву на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и
локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока
за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном
стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Лице које не достави писани доказ о познавању рада на
рачунару (MS Office) подлеже практичној провери вештине
рада на рачунару.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама, као поверени посао). Као
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано
је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да
ће податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Пример
изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс
- попуњавање положаја (навести назив положаја за који се
подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу,
у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел.
011/3130-969, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Овај оглас објављује се на интернет страници Завода за
интелектуалну својину, на интернет страници Службе за
управљање кадровима, на порталу е-Управе, на огласној
табли, интернет страници и у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид
у акт о систематизацији послова у органу у коме се попуњава положај који је предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком
мушком роду подразумевају природни мушки и женски род
лица на које се односе.

КИКИНДА
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КИКИНДА

23300 Кикинда, Трг српских добровољаца 21

Директор

избор и именовање на период од 4
године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају да испуњавају и следеће посебне
услове: висока стручна спрема (филозофски факултет,
правни факултет, факултет политичких наука, економски
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Администрација и управа / Трговина и услуге
факултет, учитељски факултет, филолошки факултет);
радно искуство од пет година у струци; положен стручни
испит и стечено звање архивисте; да је у раду показао
организаторске и пословне способности; да нема законских
сметњи за именовање директора; кандидати су такође
дужни да као саставни део конкурсне документације предложе програм рада и развоја установе. Кандидати су дужни
да уз пријаву доставе следећу документацију: фотокопију
дипломе, уверење о држављанству, биографију, уверење
из суда и МУП-а о неосуђиваности, односно да није покренута истрага. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Конкурсна документација доставља се на адресу:
Историјски архив Кикинда, 23300 Кикинда, Трг српских
добровољаца 21, са назнаком „За конкурс“. Непотпуна и
неблаговремено достављена документација неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

37230 Александровац, Виноградарска 6
тел. 037/3751-700

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који
поред општих услова испуњавају и следеће услове:
држављанин РС; 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 најмање пет година радног искуства у струци; да поседује организаторске способности;
да није осуђиван и да се против њега не води кривични
поступак. Кандидат за директора центра за социјални рад уз прописану конкурсну документацију подноси програм рада за мандатни период на који се врши
избор. Документа се предају у оригиналу или оверене
фотокопије, а уверења не смеју бити старија од 6 месеци на дан објављивања конкурса. Пријаве на конкурс
слати на адресу Центра за социјални рад Александровац, са назнаком „За конкурс за именовање директора“.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ЛОЗНИЦ А
БИБЛИОТЕКА „ПОЛИТИКА“ КРУПАЊ
15314 Крупањ, Мачков камен 3

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII/1 степен; држављанство РС; радно искуство од најмање три године у култури;
да кандидат испуњава опште услове прописане Законом о
раду. Уз пријаву кандидат подноси: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да није
осуђиван за кривично дело које га чини неподобним за
вршење ове функције, уверење да није под истрагом и
да се против њега не води кривични поступак, оверену
фотокопију дипломе (као доказ о стеченом високом образовању), потврду о радном искуству, уверење о општој
здравственој способности, кратку биографију. Пријаве са
потребним доказима слати на адресу установе, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса, са назнаком: Оглас
за избор директора Библиотеке „Политика“ Крупањ - не
отварати. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране.

НИШ
АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
АДВОКАТ СРЂАН АЛЕКСИЋ
18000 Ниш, Синђелићев трг 4/11

Приправник волонтер

на одређено време од 2 године
4 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани правник са знањем рада на рачунару. Рок за пријаву: 30.09.2017. године. Телефон за контакт:
064/2662-686.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПАНЧЕВО
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ КОВИН
26220 Ковин, Цара Лазара 86б

Директор Туристичке организације
општине Ковин
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора Туристичке организације општине
Ковин може бити именовано лице које поред општих услова предвиђених законом испуњава и следеће посебне услове: 1) стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 2) радно
искуство од четири године, од чега најмање две године на
руководећим пословима; 3) активно знање страног језика
који је обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете. Поред посебних услова кандидат за директора Туристичке организације општине
Ковин мора да испуњава и опште услове утврђене законом:
1) да је држављанин Републике Србије, 2) да је пунолетан,
3) да има општу здравствену способност, 4) да није осуђиван
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Кандидати су дужни да уз пријаву
поднесу: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе
о завршеној стручној спреми, потврду о радном искуству,
уверење о држављанству које није старије од шест месеци, фотокопију личне карте, лекарско уверење, уверење
Јавног тужилаштва којим се потврђује да против кандидата није подигнута оптужница нити изречена казна затвора.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији НСЗ „Послови“. Пријаве на
јавни конкурс, са доказима о испуњавању услова у погледу
општих и посебних услова из јавног конкурса (осим доказа о здравственој способности) достављају се препорученом пошиљком на адресу Туристичке организације општине Ковин, Цара Лазара 86б, 26220 Ковин, са назнаком „За
конкурс за именовање директора Туристичке организације
општине Ковин“. Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте ће се неотворене вратити подносиоцу.

ПРИЈЕПОЉЕ
ИСПРАВКА КОНКУРСА
ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР
„ЗЛАТАР“
31320 Нова Варош, Бабића брдо бб

Конкурс објављен 13.09.2017. године у публикацији „Послови“ исправља се због техничке грешке
у делу УСЛОВИ, тако што уместо: VI, треба да стоји
VII степен стручне спреме. Остали део конкурса
остаје непромењен и важи од дана објављивања.

ЗАЈЕЧАР
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „НАПРЕДАК“

18230 Сокобања, Хајдук Вељкова 22
тел. 018/830-670

Инкасант

на одређено време до 24 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње образовање природне или техничке струке у четворогодишњем
трајању или III степен стручне спреме природне или техничке струке; 1 година радног искуства.

Струковни инжењер грађевине,
специјалиста комуналног
инжењерства - приправник
на одређено време од 9 месеци

УСЛОВИ: завршене основне струковне студије грађевине
и специјалистичке комуналног инжењерства, занимање:
специјалиста комуналног инжењерства.

Национална служба
за запошљавање

Трговина и услуге
ПТПД „ЦМАНА“ ДОО КРЊЕВО

11319 Крњево, Булевар ослобођења 16
тел. 064/8642-014

Транспортни радник
4 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме; пренос робе у
пољопривредне апотеке.

Теренски комерцијалиста
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, комерцијални техничар.
ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на контакт телефон
064/8642-014, Даница Милојевић.

„НОРИКС“ ДОО

Београд - Стари град, Господар Јованова 4/4
тел. 060/8888-243
e-mail: noriksbeograd@gmail.com

Курир - достављач

на одређено време за рад у Панчеву
3 извршиоца
УСЛОВИ: возач друмског возила, III степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, теренски рад и рад ван
просторија послодавца; потребно искуство у дистрибуцији
(нпр. пића, лекова).

Виљушкариста

на одређено време за рад у Панчеву
УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, посебно знање: обука за руковање виљушкаром, основна информатичка обука
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); искуство у раду у робно
регрелном складишту.
ОСТАЛО: Контакт са послодавцем сваког радног дана
од 7.00 до 16.00 часова, на адреси: Јабучки пут 349,
noriksbeograd@gmail.com. Слање пријаве за запослење
мејлом, лице за контакт Александар Поповић.

„ОРИС“ ДОО

25000 Сомбор, Бездански пут бб
тел. 025/5155-055

Магационер

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, пробни рад 1 месец.
Слање пријава за запослење на e-mail: slobodan.ogrizovic@
oris.rs.

„RAY TECH“ ШТАМПАРСКЕ УСЛУГЕ

Београд (Гроцка, Лештане), Кружни пут 106
тел. 069/201-31-23
e-mail: office@raytech.rs

Оператер на монтажи
2 извршиоца

УСЛОВИ: средњи степен стручне спреме, машински техничар, возачка дозвола Б категорије, радно искуство 12 месеци. Предност имају кандидати са искуством на пословима
монтаже реклама и поставке фолија и банера. Рад је у сменама, теренски и ноћни, ван просторија послодавца.

Оператер на склапању и доради
3 извршиоца

УСЛОВИ: средњи степен стручне спреме, занимање бравар, возачка дозвола Б категорије, радно искуство 12 месеци на пословима бравара.

Оператер на столарским пословима
3 извршиоца

УСЛОВИ: средњи степен стручне спреме, занимање столар,
возачка дозвола Б категорије, радно искуство 12 месеци у
столарским радионицама.
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Оператер на склапању и доради
4 извршиоца

УСЛОВИ: средњи степен стручне спреме, машински техничар, основни ниво рада на рачунару, возачка дозвола Б
категорије, радно искуство 12 месеци у раду у производном
сектору.

Пословни администратор
УСЛОВИ: средња стручна спрема, економског смера, основни ниво рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије,
средњи ниво знања енглеског језика.

Представник корисничке службе

„НИЈАНСА“ ДОО

НС ШКОЛАРАЦ ТРАВЕЛ ТРАНС

21312 Баноштор, Светозара Марковића 65
тел. 063/1260-062, 064/1498-424

Косовска 2
e-mail: import@nijansa.rs

Превоз робе

Шеф пословнице

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању;
пробни рад: 1 месец; знање рада на рачунару; возачка дозвола Ц и Е категорије; радно искуство: 3 године.

ДОО „ЗЕЛЕНИ ТАЛАС“

Предавач теоријске наставе

УСЛОВИ: виши степен стручне спреме, основни ниво рада
на рачунару, средњи ниво познавања енглеског језика,
радно искуство 12 месеци.

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању: лиценца за предавача теоријске наставе; возачка
дозвола А и Б категорије. Телефон за контакт: 064/3606606.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани машински инжењер или дипломирани инжењер организационих наука, основни ниво рада на рачунару, Microsoft Office
пакет, возачка дозвола Б категорије, почетни ниво знања
енглеског језика, радно искуство 36 месеци у тимском руковођењу.
ОСТАЛО: Пробни рад 1 месец. Пријаве слати мејлом на
адресу: office@raytech.rs. Јављање кандидата на контакт
телефон 064/643-77-89, Ана Сентић. Рок за пријаву на конкурс је 30 дана од дана објављивања.

АД „МЛЕКАРА“ - ИНДУСТРИЈА МЛЕКА
И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА
11000 Београд, Браће Јерковић бб
тел. 060/4667-015

Продавац млечних производа

ПОГРЕБНА ОПРЕМА „ШАРОЊИЋ“
Александровац

Послови у капели КЦ Ниш

на одређено време до 3 месеца
8 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицински техничар;
пробни рад: 1 месец; возачка дозвола Б категорије. Рок за
пријаву: 30.09.2017. године. Телефон за контакт: 062/775944.

18000 Ниш, Пантелејска 58
e-mail: prijava.serbia@olimpias.com

Оператер у одељењу котлова на гас

Продавац у продавници здраве
хране

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању; пробни рад: 6 месеци; специјалистичка знања из
подручја рада; сертификат стручне оспособљености за
руковаоца парних котлова; радно искуство у раду са гасним
котловима 12 месеци. Рок за пријаву: 20.10.2017. године.

11000 Београд, Миклошићева 8
тел. 063/360-619

Припремач пица

на одређено време 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени број телефона.
Рок за пријаву: до 10.10.2017.
21000 Нови Сад, Краља Александра 2
e-mail: maroma@eunet.rs

Конобар

8 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен - конобар или III степен - келнер; пробни рад 1 месец; рад у сменама; основна информатичка
обука. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за
пријаву: до 22.09.2017.

„ОЛИМПИАС СРБ“ ДОО НИШ

„NUT SHOP“ DOO

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радно искуство 6
месеци у продаји. Заинтересовани кандидати могу да се
јаве на контакт телефон: 060/4667-015.

21000 Нови Сад, Булевар кнеза Милоша 33
тел. 063/7704-742

МАРОМА“ ДОО НОВИ САД

Опис послова: праћење рада котлова на гас; очитавање
мерача; надзор рада над извођењем радова на котловима
на гас; присуство контроли нивоа одоранта у одоризатору
и на МРС; интервенције (замене делова система) и издувавање гасних инсталација; отварање и затварање секцијских вентила; одезбеђивање места квара или интервенције; радови на санирању оштећених гасних инсталација;
редовна контрола гасног система на котловима; обављање
других послова на захтев претпостављеног.

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани туризмолог/мастер
туризмолог. Јављање кандидата на горенаведене телефоне.

„ДВА КНЕЗА“ ЗАНАТСКО
УГОСТИТЕЉСКО
ТРГОВИНСКА РАДЊА

18000 Ниш, Пантелејска 19а

2 извршиоца

Менаџер производње

за рад у Сомбору, на одређено време 4
месеца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 063/360-619.

АД „АЛБУС“

21000 Нови Сад, Привредникова 10
тел. 011/3778-240, 3778-160
e-mail: marijana.vasojevic@invej.rs

Руковалац парним котлом
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен, машински техничар - конструктор; рад
у сменама. Јављање кандидата на горенаведене бројеве
телефон и мејл. Рок за пријаву: до 22.09.2017.

„ПАНСПОРТ“ ДОО ВЕТЕРНИК

21203 Ветерник, Стевана Пеци Поповића 21
e-mail: prodaja@pansport.eu

Помоћни радник у магацину
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; возачка дозвола
Б категорије; основна инфроматичка обука. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву: до 30.09.2017.

„МАРИЈАНА АУТО“ ДОО НИШ
18000 Ниш, Милке Протић бб
тел. 018/4560-010
e-mail: marijanaauto@hotmail.com

ДОО „БАСТ“

21208 Сремска Каменица
Милице Стојадиновић Српкиње 31
тел. 065/5060-570

Издавање регистрационих
налепница на техничком прегледу и
администрација

Трговац у малопродаји - велепродаји
боја и лакова

на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани правник, знање рада на рачунару,
знање енглеског језика.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, пробни рад
1 месец; основна информатичка обука; рад у сменама;
пожељно радно искуство. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 07.10.2017.

DEMACO TEX

18000 Ниш, 12. српске бригаде бб

DOO „GODEA COMPANY“

Теренски комерцијалиста

21000 Нови Сад, Бате Бркића
e-mail: konkursgodea@gmail.com

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању, возачка дозвола Б категорије. Рок за пријаву:
30.09.2017. године. Телефон за контакт: 069/3740-057.

Извршни асистент/асистенткиња

на одређено време до 3 месеца

www.nsz.gov.rs
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на одређено време 12 месеци

Посао се не чека, посао се тражи

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спреме;
возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука; енглески језик - средњи ниво. Уз биографију потребно је
да кандидати пошаљу и мотивационо писмо. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву: до 03.10.2017.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ТРГОВИНСКА РАДЊА „БВП-М“

„СЛОЖНА БРАЋА ЗОРАН И НЕЛЕ“ ДОО

Продавац - касир за рад у
малопродајном објекту

Угоститељско-туристичи радник

21000 Нови Сад
тел. 063/564-009

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; рад у сменама;
обезбеђен превоз. Јављање кандидата на горенаведени
број телефона. Рок за пријаву: до 07.10.2017.

„МУЛТИТЕСТ“ ДОО

21220 Бечеј, Тополски пут 65
e-mail: info@multi-test.rs

Референт набавке
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пробни рад 6 месеци; српски и мађарски језик на високом нивоу; рад на рачунару; прецизност, комуникативност, склоност ка тимском раду, воља
за учење и усавршавање; познавање рада у системима за
планирање ресурса у корпорацијама. Слање пријава за запослење на горенаведени мејл. Рок за пријаву: до 11.10.2017.

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
21208 Сремска Каменица, Институтски пут бб
тел. 021/4805-900

Монтер за одржавање инсталација
централног грејања
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: III степен, инсталатер грејања; сертификат о квалификацији заваривача; рад у сменама, обезбеђен превоз.
Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за
пријаву: до 12.10.2017.

„НС ХЛАД“ ДОО

21000 Нови Сад, Драге Спасић 3
тел. 063/8913-275

Аутоматичар
УСЛОВИ: IV степен, електроенергетски техничар или
неразврстани електроничари IV категорије сложености.

Сервисер расхладних и термичких
уређаја

31320 Нова Варош, Дрмановићи
тел. 065/609-4666, 033/64-085
e-mail: sloznabracazoraninele@gmail.com

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, познавање
енглеског језика, са радним искуством, плата по договору.

Рецепционер
2 извршиоца

УСЛОВИ: познавање енглеског језика, плата по договору.

Кувар

2 извршиоца
УСЛОВИ: плата по договору.

АС - БРАЋА СТАНКОВИЋ

11306 Гроцка - Бегаљица, Бориса Кидрича 1
тел. 062/8853-796

Контролор квалитета
на одређено време

УСЛОВИ: VI/2 или VII/1 степен стручне спреме, инжењер
пољопривреде или биохемије. Ради се у сменама, ноћни
рад, обезбеђен превоз, предвиђен пробни рад од 5 дана.
Рок за пријављивање на оглас је 01.10.2017. године.

АБИС АГЕНЦИЈА

25000 Сомбор, Славујев венац 19
тел. 064/2838-118

Back and developer (junior&senior)
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI, IV степен стручне спреме, дипломирани информатичар, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, дипломирани инжењер информатике и
математике, дипломирани економиста за пословну информатику, дипломирани машински инжењер, информатичар,
електротехничар за рачунаре, машински техничар. Пријаве
се достављају не и-мејл: webdevso025@gmail.com. Оглас
остаје отворен до попуне радног места.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД

УСЛОВИ: IV степен, сервисни механичар за расхладне
уређаје или III степен, механичар за расхладне уређаје.

Нови Београд, Партизанске авијације бб
тел. 011/3177-174, 064/65-82-345,
064/65-82-346
e-mail: jakuza.security@gmail.com

ОСТАЛО: Пожељно радно искуство. Јављање кандидата на
горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 12.10.2017.

Радник/ца на пословима обезбеђења

SZR „BIO DESIGN“

на одређено време
50 извршилаца

21000 Нови Сад, М. Антића 7
тел. 063/564-692, 063/564-628
e-mail: bio1@sbb.rs

Место рада: Београд, Суботица, Сомбор, Ниш, Крушевац,
Панчево, Ваљево, Мајданпек, Горњи Милановац, Доњи
Милановац, Ужице и Врбас.

Возач

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира
на образовни профил и радно искуство. Пожељно основно
познавање енглеског или руског језика. Трајање конкурса:
до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу
да се јаве на назначене контакт телефоне или да своје радне биографије доставе на мејл адресу послодавца.

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; возачка дозвола
Б категорије; теренски рад; пожељно радно искуство.

Пројектант намештаја и ентеријера
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведене телефоне и
мејл. Рок за пријаву: до 30.09.2017.

Бесплатна публикација о запошљавању

Опис посла: вршење анкетирања за пројекте јабуке и
малине.
УСЛОВИ: средње образовање; пожељно је поседовање
возачке дозволе Б категорије. Кандидати који су радили сличне послове имаће предност приликом избора.
Теренски рад; послодавац сноси трошкове превоза (аутобуске карте или рачуне за гориво). За кандидате који ће
бити ангажовани послодавац организује обавезну обуку
у трајању 2-3 сата у току договореног дана у Београду и
рефундира трошкове превоза. Радно ангажовање је по уговору о привременим и повременим пословима, у периоду
05.09-05.10.2017. године. Трајање конкурса: до 10.09.2017.
године. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве телефона, особа за контакт Бранислав
Милић.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„ЧУДЕСНА ШУМА“
Лазаревац, Лукавица 160
тел 062/491-669

Кувар

2 извршиоца
УСЛОВИ: кувар, II, III, IV степен стручне спреме.

Конобар

2 извршиоца
УСЛОВИ: конобар, II, III, IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Место рада: Лукавица (пут за Аранђеловац);
обезбеђен смештај и исхрана. Рок трајања конкурса: до
попуне радних места. Заинтересовани кандидати могу да
се јаве на горенаведени телефон, особа за контакт Немања
Недељковић.

„VIP SECURITY“ DOO

тел. 011/2282-970, 069/2737222
e-mail: irena.djordjevic@vipsecurity.rs

Службеник обезбеђења

на одређено време 12 месеци
100 извршилаца
Опис посла: послови физичког обезбеђења објеката.
Место рада: подручје Републике Србије изузев Београда.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; пожељан стручни испит ППЗ и обука за руковањем оружја. Рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати се могу јавити послодавцу
путем телефона или послати радну биографију послодавцу
путем контакт мејла.

14210 Уб, 28. фебруара 2
тел. 014/411-392
e-mail: lukselektroub@yahoo.com

Електромонтер

Тапетар

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; пожељно радно
искуство у производњи намештаја; теренски рад; израда
тапацираног намештаја, припрема материјала за обраду.

Теренски анкетар

10 извршилаца по округу - Јабланички,
Поморавски, Јужнобанатски,
Јужнобачки, Западнобачки, Сремски,
Севернобачки, Средњебанатски,
Моравички, Колубарски, Расински,
Поморавски, Рашки, Шумадијски и
Златиборски; општина пребивалишта
кандидата или суседна најближа
општина

„ЛУКС ЕЛЕКТРО“ ДОО

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер архитектуре; VI/2 степен, инжењер архитектуре или IV степен,
грађевински техничар; обука за Autocad; сертификат МОС;
енглески језик - средњи ниво; пожељно радно искуство.

на одређено време 3 месеца

„KLEFFMANN“ DOO

Београд, Трг Николе Пашића 8
тел. 011/3247-031, 7702-494, 063/331-938,
062/331706

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електромонтер - инсталатер; без обзира на радно искуство; возачка дозвола Б
категорије. Теренски рад, обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати
се могу јавити послодавцу путем контакт мејла или путем
телефона.
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Електроинсталатер

на одређено време 2 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електроинсталатер;
без обзира на радно искуство; возачка дозвола Б категорије; теренски рад. Трајање конкурса: до попуне радног
места. Заинтересовани кандидати се могу јавити послодавцу путем контакт мејла или путем телефона.

„AMOROSO & DR LUIGI“ ДОО ВРАЊЕ
Дарвинова бб, Врање
e-mail: savic@splicanka.hr

Комерцијалиста

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: продаја медицинске обуће, образовање минимум IV степен стручне спреме, без обзира на образовни
профил и радно искуство; обавезно познавање бугарског
језика; познавање рада на рачунару; комуникативност и
одговорност у раду. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу своје радне
биографије да доставе на напред назначену мејл адресу
послодавца.

„ЛАСТВА“ ДОО

Чачак, Булевар Танаска Рајића 119
тел. 032/512-0775
e-mail: lastva@mts.rs

Комерцијалиста

за рад на терену, у Београду
УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола Б категорије; радно искуство у продаји школског, канцеларијског и
рекламног материјала - годину дана. Рок трајања конкурса:
до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу
своје радне биографије да доставе послодавцу путем мејла
адресе или телефона.

награде; плата 30.000 дин (нето) - плус бонуси и награде.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати треба да се јаве надлежном саветнику за
запошљавање ради пријављивања за групни разговор са
послодавцем.

„HUTCHINSON“ DOO RUMA

Рума, Индустријска 71
тел. 069/1112-756
e-mail: biljana.zivanov@hutchinson.com.world

Шеф рачуноводства
Опис посла: обрачун ПДВ-а, извештавање према групи,
израда буџета и форкаста, књижење фактура, cash flow
извештаји, сарадња са банкама.
УСЛОВИ: економиста, VI и VII степен стручне спреме; радно искуство минимум 2 године на руководећим позицијама
у сектору финансија; пожељно у индустрији/производњи;
познавање рада на рачунару MS Office пакет - обавезно, САП - пожељно, знање енглеског језика (виши ниво).
Дужина радног времена 8 сати дневно, рад у сменама,
пробни рад 6 месеци. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе путем мејл адресе или да се јаве на контакт телефон
послодавца (Биљана Живанов).

ORION WORLD“ DOO KRAGUJEVAC
Крагујевац, Горњомилановачка 45
тел. 034/335-435
e-mail: orion-kg@orion-kg.com

Оператер на ЦНЦ машинама
на одређено време 2 године
2 извршиоца

Опис посла: израда делова по цртежима.
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на одређено време 2 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме машинске струке;
обавезно искуство у траженом занимању минимум 2 године. Обезбеђен смештај, дужина радног времена 8 сати
дневно, пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне
радног места. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на контакт
телефон послодавца.

Београд, Зрењанински пут 139 ј

на одређено време, за рад у Београду
10 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радно искуство 12
месеци; теренски рад. Трајање конкурса: до 08.10.2017.
Пријаве послати мејлом: topleveloffice@gmail.com или се
јавити на контакт телефон: 060/3693-222.

QVATTRO COMPANY DOO

„TOKRAM COMPANY“ DOO

Нови Београд, Виноградска 283

Точилац горива

на одређено време, место рада: Нови
Београд, Вождовац, Браће Јерковића,
Гроцка, Звездара
9 извршилаца

УСЛОВИ: обезбеђен смештај, дужина радног времена 8
сати, рад у сменама, ноћни рад, послодавац организује обуку за дато радно место; прецизност и одговорност у раду са
новцем; неопходно је да кандидати буду спремни на тимски
рад, вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и
напредују; послодавац редовно исплаћује плату, бонусе и
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УСЛОВИ: стоматолошки факултет, VII степен стручне спреме; положен стручни испит; основно познавање рада на
рачунару. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у архиву Дома здравља „Звездара“, Олге Јовановић 11, II спрат,
соба 208. Уз пријаву поднети доказе о испуњавању услова.
Тражени докази се предају у неовереним фотокопијама и
не враћају се кандидатима. Резултати огласа биће објављени на интеренет страници Дома здравља „Звездара“.

Електроинсталатер

Опис посла: писање адекватних програма у складу са цртежима купца.

на одређено време 12 месеци
10 извршилаца

Опис посла: обавља послове доктора стоматологије у амбуланти у коју је распоређен, води евиденцију о свом раду,
ради на здравственом просвећивању пацијената, обавља и
друге послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца.

TOP LEVEL INŽ DOO

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме траженог образовног профила; радно искуство 12 месеци. Пуно радно
време, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати
се могу јавити послодавцу путем контакт мејла или путем
телефона.

Вршац

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
предвиђених Законом о раду, кандидат је дужан да испуњава и следеће услове: IV степен стручне спреме, завршена
средња медицинска школа - општи смер и положен стручни испит. Као доказе о испуњености услова кандидати су
дужни да доставе: пријаву на конкурс са потпуном личном
и радном биографијом, телефоном и мејл адресом, оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Кандидат који буде изабран дужан је да пре
закључивања уговора о раду достави доказ о здравственој
способности за рад на наведеним пословима. Пријаву на
оглас доставити у затвореној коверти, непосредно у писарници Дома здравља Велико Градиште или путем поште
на адресу: Војводе Путника 28, 12220 Велико Градиште,
уз напомену „Пријава на оглас“. О потреби спровођења
даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс,
а ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему, одлучиће директор др Љиљана Стевановић. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. По завршеном конкурсу предата документа
неће бити враћена кандидатима. За ближе информације
обратити се на број телефона: 012/662-240.

Програмер на ЦНЦ машинама

УСЛОВИ: обезбеђен смештај, дужина радног времена 8
сати, рад у сменама; послодавац организује обуку за рад на
каси; прецизност и одговорност запослених лица у раду са
новцем; неопходно је да кандидати буду спремни на тимски
рад, вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и
напредују; послодавац редовно исплаћује плату, бонусе и
награде, плата 30.000 дин (нето) - плус бонуси и награде.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати треба да се јаве надлежном саветнику за
запошљавање ради пријављивања за групни разговор са
послодавцем.

2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар

Мушко-женски фризер

Касир/касирка

Доктор стоматологије

на одређено време до 31.12.2017. године

Соко Бања, Светог Саве 4
тел. 063/231-751
e-mail: jateksbgd@gmail.com

на одређено време 12 месеци
10 извршилаца

11000 Београд, Олге Јовановић 11
тел. 011/3041-400, факс: 011/2832-337
e-mail: office@dzzvezdara.rs

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

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО

Вршац

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗВЕЗДАРА“

ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме машинске струке;
обавезно искуство у траженом занимању минимум 2 године. Обезбеђен смештај, дужина радног времена 8 сати
дневно, пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне
радног места. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на контакт
телефон послодавца.

„TOKRAM COMPANY“ DOO

Медицина

Продавац/трговац

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спрме, рад у сменама.
Трајање конкурса: 11.10.2017. године. Потребно је да
се кандидати јаве контакт особи: Александар Молан,
062/8824-908.

11000 Београд, Др Суботића 6а
тел. 011/2645-064

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених законом, кандидат треба да испуњава
и следеће посебне услове: да има средњу стручну спрему - средња медицинска школа, општи или педијатријски
смер; положен стручни испит; лиценца издата од надлежне коморе, односно решење о упису у именик надлежне
коморе; 6 месеци радног искуства. Кандидати су дужни да
уз пријаву на оглас приложе: молбу, кратку биографију
(Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и мејл
адресом и следећу документацију у неовереним фотокопијама: диплому о завршеној средњој медицинској школи
општег или педијатријског смера, уверење (потврду) о
положеном стручном испиту, лиценцу издату од надлежене коморе, односно решење о упису у именик надлежне
коморе, доказ о радном искуству, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
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уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци) или потврду да је поднет захтев за издавање уверења;
уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута
истрага (не старије од 6 месеци) или потврду да је поднет
захтев за издавање уверења. Изабрани кандидат је дужан
да пре заснивања радног односа приложи горенаведену
документацију у овереним фотокопијама, осим уверења да
није осуђиван и уверења да се против њега не води кривични поступак и да није подигнута оптужница, нити да
је покренута истрага, који се могу доставити у оригиналу
или овереној фотокопији. Пре заснивања радног односа
изабрани кандидат је дужан да достави доказ о извршеном
здравственом прегледу у складу са прописима, у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве слати на наведену
адресу клинике, са назнаком „За оглас за пријем у радни
однос медицинске сестре - техничара, на одређено време
до повратка одсутног запосленог” или лично доставити у
Одељење за опште, правне, кадровске и техничке послове Клинике. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о избору
кандидта. Кандидати ће о избору бити обавештени писаним путем у законском року.

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

Виша медицинска сестра

на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства са
рада
УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока здравствена
школа струковних студија - струковна медицинска сестра,
стручни испит, лиценца.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства
са рада
УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа,
положен стручни испит, лиценца.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији: диплому о
завршеној траженој школи, уверење о положеном траженом стручном испиту, лиценцу издату од надлежног органа,
кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом на наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо рока и без потпуне документације неће се
узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Медицинска сестра

на одређено време до повратка
запослене са неплаћеног одсуства

Медицинска сестра

на одређено време до повратка
запослене са одсуства ради неге детета
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове: завршена средња медицинска школа - IV степен и положен стручни испит. Кандидати из
пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе (ако је
кандидат из радног односа) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу), радну биографију. Рок
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве слати на наведену адресу
или лично доставити у писарницу Дома здравља Барајево.

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

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

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

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва Дома здравља
Параћин
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа кандидат треба да испуњава и посебне услове: завршен
медицински факултет, положен стручни испит, лиценца за
рад Лекарске коморе или решење о упису у комору. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, диплому о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту, лиценцу
Лекарске коморе или решење о упису, лекарско уверење
(подноси кандидат који буде изабран на конкурсу). Докази
о испуњености услова за заснивање радног односа подносе
се у оригиналу или овереним копијама. Пријаве са адресом
и контакт телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу
Дома здравља Параћин или послати на наведену адресу,
са назнаком: „Пријава на конкурс за радно место доктора
медицине у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва“. Кандидати који испуњавају услове огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са
непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити
разматране. По завршетку конкурса предата документа се
неће враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ

18420 Блаце, Браће Вуксановић 55
тел. 027/371-464

Административни референт магационер

у Одсеку за опште, правне и кадровске
послове, на одређено време, најдуже до
5 месеци, због повећаног обима посла
Опис послова: пружа техничку подршку у припреми појединачних аката, прикупља и обједињава податке за израду
одговарајућих докумената, извештаја и анализа, припрема
и издаје одговарајуће потврде и уверења, врши интерно и
екстерно достављање документације и пријем поште, врши
набавку, пријем и издавање целокупне робе свих врста
(потрошног и канцеларијског материјала, техничке робе,
ситног инвентара и потрошног материјала), контролише
стање залиха свих врста складишних роба, води прописану
документацију за правилно и уредно медицинско пословање; обавља и друге послове утврђене законом, Правилником о систематизацији и другим прописима по налогу
непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: виша
или средња школа, односно VI или IV степен стручне спреме. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат треба да
поднесе доказе о испуњавању услова огласа, и то: оверену
фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме и
неоверену фотокопију личне карте. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Пријаве доставити лично, радним даном од 7.00
до 14.00 часова, у Одсеку за опште, правне и кадровске
послове Дома здравља Блаце или путем поште на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у
радни однос на радно место (навести назив радног места)“.

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

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе пнеумофтизиологије
Опште болнице Ваљево, на одређено
време до повратка стално запослене
са трудничког боловања, односно
породиљског одсуства и одсуства ради
посебне неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа општег смера, положен стручни испит. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне,
кадровске и административне послове, Синђелићева 62,
14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у
радни однос за послове ________ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16
тел. 011/324-88-44

Доктор стоматологије
уз пробни рад
2 извршиоца

Опис послова: прима пацијенте и врши све прегледе из
области своје струке, сарађује са докторима специјалистима,
лечи обољења уста и зуба, врши заустављање постекстракционих крварења и инцизију апсцеса, пломбира зубе, врши
читање Рö филмова, заједно са медицинском сестром одговоран је за уредно вођење медицинске документације и за
уредност свог радног места, обавезан је да рационално троши лекове и остали потрошни материјал, спроводи здравствено-васпитни програм, по потреби ради послове описане
код доктора специјалисте за стоматолошку протетику, ради
све остале послове из домена своје струке, за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, положен
стручни испит, VII/1 степен стручне спреме, лиценца или
решење о упису у комору, познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу
приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној
школи, фотокопију дипломе о положеном стучном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у
комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Доктор медицине
уз пробни рад

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и
унапређењу здравља појединаца и породице, ради на
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно на спровођењу скрининг програма, у складу
с посебним програмима донетим у складу са прописима
и планом рада службе, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената, указује хитну медицинску помоћ,
упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу
према медицинским индикацијама, односно код лекара
специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента, прописује лекове и медицинска
средства, спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља у смислу превенције у оквиру прописаног
скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућује на специјалистичко консултативни прглед, прописивање препоручене терапије и упућивање на виши ниво здравствене
заштите, у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво, на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује пацијента на
терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију
о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене
услуге које пружа, даје оцену радне способности и упућује
на лекарску и инвалидску комисију, ради у комсијама и на
посебним програмима, издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и на службени захтев код
одређених случајева болести и повреда, у стручном раду је
самосталан и одговоран за координаторни рад у својој јединици, прати и предлаже измене у процедуралном раду у
оквиру акредитацијских тандарада, обавља и друге послове из делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни
испит, VII/1 степен стручне спреме, лиценца или решење
о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи,
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у комору и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Доктор специјалиста офталмологије
уз пробни рад

Опис послова: врши превентивне и куративне офталмолошке прегледе свих популационих група, врши по потреби све офталмолошке прегледе радника, као и радника који
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раде или ће радити у условима штетним по здравље и даје
мишљење о њиховој способности у оквиру консултативних
прегледа за потребе службе за здравствену заштиту радника, врши прегледе оболелих и даје мишљење за инвалидске и пензионе комисије, врши прегледе оболелих ради
лечења и кориговања вида, врши циљане офталмолошке
прегледе на захтев других лекара и по извршеном прегледу даје мишљење, предлаже медикаментозну и другу терапију у извештају о здравственом стању пацијента, ради у
комисијама са посебним програмима у складу са позитивним законским прописима, одлукама органа управљања и
директора Дома здравља, фактурише здравствене услуге
које пружа, ради и друге послове из области своје струке
по налогу непосредног руководиоца и начелника службе
којима је одговоран за свој рад. Обавља и друге послове из
делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца
и начелника службе којима је одговоран за свој рад.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез
Данилова 16, IV спрат, соба број12. Обавезно назначити за
које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити
објављени на сајту Дома здравља: www.dzpalilula.org.rs и
на огласној табли - IV спрат.

ствено способни за тражене послове, доказ да против њих
није покренут кривични поступак (издат од стране надлежног органа), биографију са адресом и контакт телефоном.
Изабрани кандидат ће бити у обавези да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас број 22/2017“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР НЕГОТИН
Доктор медицине

Медицинска сестра - техничар
општег смера

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника, кућно лечење,
здравствену негу и епидемиологију, на
одређено време до повратка одсутног
радника

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни
испит, специјализација из офталмологије, VII/2 степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office Windows
окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију дипломе о положеном
специјалистичком испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају
кандидатима.

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебни услови утврђени
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
послова Здравственог центра Неготин за послове докора
медицине, и то: VII/1 степен стручности, завршен медицински факултет, положен стручни испит, без обзира на радно
искуство. Критеријуми: просечна оцена на студијама, радно
искуство у струци (рад након положеног стручног испита на
пословима здравствене заштите), оцена на разговору (интервју). Кандидати за радно место подносе: пријаву са кратком
биографијом (CV), адресом, контакт телефоном, мејл адресом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или решење о упису у именик лекарске коморе,
фотокопију радне књижице, доказ о радном искуству (уколико кандидат има радно искуство подразумева се рад на
пословима здравствене заштите након положеног стручног
испита, који се доказује уговорима о раду и решењима о
престанку радног односа ради сравњења са радном књижицом), извод из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до
промене презимена). Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос комисија ће обавити разговор
или утврдити други начин оцењивања кандидата у складу
са одредбама члана 6 Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у Здравственом центру
Неготин и на основу свих критеријума рангирати кандидате.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Документација се не враћа. Пријаве доставити лично
у Управу здравственог центра Неготин или поштом на горенаведену адресу.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра техничар општег смера са положеним стручним испитом.
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи општег смера, оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену
фотокопију возачке дозволе Б1 категорије и писану изјаву
да је кандидат активан возач, биографију са адресом и
контакт телефоном, изјаву да је кандидат здравствено способан за тражене послове. Изабрани кандидат ће бити у
обавези да приликом заснивања радног односа достави
уверење о здравственој способности. Пријаве доставити
лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава на оглас број 21/2017“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Медицинска сестра - техничар
уз пробни рад

Опис послова: води потребну евиденцију о осигураницима, здравственом стању корисника и популације, учествује
у превентивним прегледима, скрининзима и здравствено-васпитном раду, врши примарну обраду ране/завој и по
потреби компресивни завој и тампонаду, ставља фиксациони завој и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, инхалације,
инфузија, врши апликовање хуманог имуноглобулина и
других лекова, инцизија, транспортну имобилизацију, обраду опекотина, испирање уха, превијање у стану болесника,
даје вакцине у амбуланти и на терену, као и ињекције у
служби и стану болесника, прати болесника до болнице,
по налогу лекара, врши требовање и набавку ампулираних
лекова и инструмената. Контролише рок трајања лекова и
санитетског материјала и контролише хладни ланац лекова, ради са компјутерима и видео терминалима, обавља
послове на пријему пацијената, наплата партиципације у
складу са прописима и слично, одговорна је за правилно
вођење медицинске документације, фактурише здравствене услуге које пружа, учествује у изради извештаја, учествује у спровођењу плана здравствено-васпитног рада, ради
у тиму, врши заказивање пацијената лично и телефоном,
врши стерилизацију инструмената, обавља дезинфекцију
радног простора у интервенцијама, превијалишту и ординацији, разврстава медицински отпад, обележава и одлаже
у за то предвиђене кесе, узима брис рана, ради и остале
послове из свог делокруга по налогу одговорне сестре, за
свој рад одговора одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен
стручне спреме, општег смера, положен стручни испит,
лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису
у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Спремачица

уз пробни рад
2 извршиоца
Опис послова: свакодневно одржава чистоћу поверених просторија, чисти и пере подове, брише прашину са
намештаја, износи смеће, пере лавабое, ВЦ, брише прашину и повремено пере радијаторе, пере прозоре, ламперије, плочице, одржава хигијену ходника, атријума, залива
цвеће, у амбулантама где нема домара чисти круг око амбуланте, у амбулантама где нема централног грејања чисти и
ложи пећи, приликом кречења и генералног чишћења све
хигијеничарке групно раде док се пункт не очисти; ради и
остале послове из домена своје струке по налогу одговорне
спремачице и начелника техничке службе, којима одговара
за свој рад.
УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа, II степен стручне спреме. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеној школи и фотокопију држављанства.
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
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19300 Неготин, Бадњевска 4

за рад у Служби хитне медицинске
помоћи
2 извршиоца

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-101

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

Доктор медицине

за потребе Службе за физикалну
медицину и рехабилитацију Опште
болнице Ваљево
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен стручни испит; предвиђен пробни рад
у трајању од три месеца. Приликом пријављивања на оглас
потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас
са кратком биографијом; фотокопију дипломе о стеченом
образовању одговарајућег профила; фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; извод из МК венчаних (ако
је дошло до промене презимена).

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе ортопедије и
трауматологије Опште болнице Ваљево

Виши физиотерапеут

на одређено време 6 месеци, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: виша медицинска школа - смер физиотерапеут (VI степен стручне спреме), положен стручни испит.
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са
кратком биографијом и тачно наведеним радним местом за
које кандидат конкурише, извод из матичне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних (ако је извршена
промена презимена), диплому о завршеној школи у условима за заснивање радног односа, потврду о положеном
стручном испиту, фотокопију радне књижице, уверење са
евиденције Националне службе за запошљавање, лиценцу или решење о упису у комору. Приложити фотокопије
тражених докумената. Пријаве са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном, као и документа којима
се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично
у писарницу Опште болнице Параћин или доставити на
наведену адресу. Неблаговремене пријаве, као и пријаве
са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће
бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

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

Доктор медицине

за рад у Служби за хитну медицинску
помоћ
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине са
положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз
пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверен препис/фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, изјаву да су здрав-

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа општег смера, положен стручни испит; предвиђен
пробни рад у трајању од три месеца. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод
из МК венчаних (ако је дошло до промене презимена).

Педијатријска сестра - техничар

за потребе Службе за педијатрију Опште
болнице Ваљево
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа општег смера, положен стручни испит; предвиђен
пробни рад у трајању од три месеца. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод
из МК венчаних (ако је дошло до промене презимена).
ОСТАЛО: Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и
административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево,
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове ________“ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву).

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

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

Медицина

ОРДИНАЦИЈА ОПШТЕ
СТОМАТОЛОГИЈЕ
„DENTAL LUX NS“

21000 Нови Сад, Данила Киша 19
тел. 064/3750-287

Стоматолошка сестра

рад ван радног односа - приправник
УСЛОВИ: IV степен, стоматолошка сестра; основна информатичка обука; енглески језик - средњи ниво. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до
05.10.2017.

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

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за акутне плућне болести
Службе за плућне болести Стационара
Клинике за педијатрију, на одређено
време до повратка запослених са
боловања, са пробним радом до 3 месеца
3 извршиоца

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за медицинску генетику
Службе за медицинску генетику
Стационара Клинике за педијатрију
на одређено време до повратка
запослених са боловања, са пробним
радом до 3 месеца
Опис посла: спроводи негу болесника; брине се о пријему,
нези и отпусту болесника; даје терапију и прати болесника на
дијагностичке претраге; узима и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и друге послове из свог делокруга а по
налогу непосредног руководиоца; учествује у сменском раду;
за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној
сестри Клинике и Института. Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне
услове: да поседују средњу стручну спрему, IV степен - завршена средња медицинска школа, смер педијатријска сестра техничар или медицинска сестра - техничар; положен стручни
испит; лиценца за рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или
овереној копији, следећа документа: диплома о завршеној
средњој медицинској школи, уверење о положеном стручном
испиту, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе
или решење о упису у именик коморе; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не
старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван (из
полицијске управе, не старије од 6 месеци); доказ о радном
искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца), кратка
биографија (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, мејл адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у
раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање
или оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави
лекарско уверење о здравственој способности за послове које
ће обављати и фотокопију личне карте. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се предају у
затвореној коверти, лично или поштом на адресу Института,
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем четири медицинске
сестре - техничара на Клиници за педијатрију“.

ЗУ АПОТЕКА
„FILLY FARM“

11320 Велика Плана, Милоша Великог бб
тел. 011/6555-525

Фармацеутски техничар

на одређено време 24 месеца, за рад у
апотеци у Сомбору
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању,
радно искуство 6 месеци у апотеци, положен стручни
испит, рад у сменама. Рок за пријављивање је 15.10.2017.
године. Пријаве се достављају на e-mail: office@fillyrfarm.rs.

Бесплатна публикација о запошљавању

ЗУ АПОТЕКА
„КОД СУНЧАНОГ САТА“

Панчево, Николе Тесле 3
тел. 069/561-5650
e-mail: bojanacurcin@yahoo.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време
2 извршиоца

Продавац
УСЛОВИ: завршена средња школа, IV степен стручне спреме, минимум 2 године радног искуства на пословима продавца. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију
са адресом, контакт телефоном и мејл адресом, неоверене
фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи.

Кућни мајстор

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут. Послодавац је заинтересован и за ангажовање приправника, односно не инсистира
на радном искуству. Рад у сменама, дужина радног времена
7,5 сати. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште,
мејл адресе или да се јаве на контакт телефон.

УСЛОВИ: завршена средња школа, смер прецизни механичар, III степен стручне спреме, минимум 1,5 година радног
искуства на истим пословима, возачка дозвола Б категорије. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију
са адресом, контакт телефоном и мејл адресом, неоверене
фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи,
возачке дозволе.

АУТО-ЦЕНТАР „ЗОКИ“ ДОО ПАНЧЕВО

Собарица - спремачица

Панчево, Книћанинова 1/а
тел. 013/343-432
e-mail: autocentarzoki@mts.rs

Лекар специјалиста офталмологије
Лекар специјалиста
оториноларингологије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме; дужина радног времена 8 сати. Трајање конкурса: до попуне радног места.
Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да пошаљу
на мејл адресу или да се јаве на контакт телефон послодавца.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17

Лекар

2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет (VII степен стручне спреме), обављен приправнички стаж и положен стручни испит, 3. минимум 3 месеца радног искуства са тежим
пацијентима. 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.

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: завршен економски факултет (VII степен стручне спреме), положен стручни испит за службеника за
јавне набавке, минимум 1,5 година радног искуства на
пословима службеника за јавне набавке. 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.

Виши физиотерапеут
4 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа - струковни терапеут
(VI степен стручне спреме), обављен приправнички стаж и
положен стручни испит, минимум 1 година радног искуства
са тежим пацијентима. 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.

Медицинска сестра - техничар
6 извршилаца

УСЛОВИ: средња медицинска школа (IV степен стручне
спреме), обављен приправнички стаж и положен стручни
испит, минимум 1 година радног искуства са полупокретним и непокретним пацијентима. 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.

Рецепционер
УСЛОВИ: завршена средња школа, IV степен стручне спреме, минимум 1 година радног искуства на пословима рецепционера, познавање енглеског језика. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт
телефоном и мејл адресом, неоверене фотокопије радне
књижице, дипломе о завршеној школи.

3 извршиоца

УСЛОВИ: школа за ПК раднике, II степен стручне спреме,
минимум 1 година радног искуства на пословима спремачице - собарице. Кандидати су обавезни да доставе: кратку
биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,
неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи.

Конобар
УСЛОВИ: завршена средња угоститељска школа, III степен
стручне спреме, минимум 1,5 година радног искуства на
пословима конобара. Кандидати су обавезни да доставе:
кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл
адресом, неоверене фотокопије радне књижице, дипломе
о завршеној школи.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом достављају
се у затвореним ковертама, на адресу: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17 (Правна служба), са
назнаком „Пријава за конкурс“, са навођењем радног места
за које се конкурише. Пријаве морају да буду примљене у
Институту за рехабилитацију најкасније осмог дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“, и то најкасније до 28.09.2017. године као последњег дана рока за подношење пријава, до 14 часова, без обзира на начин доставе.
Пријаве које буду примљене у Институту за рехабилитацију
после истека дана и сата наведеног у овом огласу одбациће
се као неблаговремене и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Институту за рехабилитацију. Пријаве са непотпуним подацима и
непотпуном документацијом ће бити одбијене као непотпуне. Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код
Националне службе за запошљавање.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11129 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

1. Медицинска сестра - техничар
за послове здравствене неге
хоспитализованих болесника
уз пробни рад од три месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи
смер, положен стручни испит за медицинску сестру техничара, лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Заинтересовани кандидати подносе:
пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о
завршеној средњој школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру техничара,
фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, фотокопију извода из матичне
књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте.

2. Лабораторијски техничар
уз пробни рад три месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - смер лабораторијски техничар, положен стручни испит за лабораторијског техничара, лиценца Коморе медицинских сестара и
здравствених техничара Србије; најмање две године радног искуства у струци. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе
о завршеној средњој школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту за лабораторијског техничара,
фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, фотокопију радне књижице или
уговора о раду или потврде о раду, фотокопију извода из
матичне књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте.
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3. Дипломирани фармацеут
у болничкој апотеци

на одређено време од 6 месеци, због
повећаног обима посла, уз пробни рад од
три месеца
УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, положен стручни испит за дипломираног фармацеута, лиценца Фармацеутске коморе Србије. Заинтересовани кандидати подносе:
пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о
завршеном Фармацеутском факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту за дипломираног
фармацеута, фотокопију лиценце Фармацеутске коморе
Србије, фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Пријаве са неопходним прилозима подносе се у
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“, на адресу: Институт за реуматологију, 11129
Београд, Ресавска 69, са назнаком „Пријава на оглас“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у
разматрање. На разговор ће бити позвани само кандидати
који уђу у ужи избор.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине

за рад у Служби за интерну медицину
Опште болнице Крушевац
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце
за рад или решење о упису у комору.

2. Доктор медицине

за рад у Одсеку за палијативно лечење
Службе за продужено лечење и негу
Опште болнице Крушевац
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце
за рад или решење о упису у комору.

3. Анестетичар

за рад у Служби за анестезиологију
и реаниматологију Опште болнице
Крушевац
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад
или решење о упису у комору.

4. Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби пријема и збрињавања
ургентних стања Опште болнице
Крушевац
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад
или решење о упису у комору.

ОСТАЛО: За радна места од 1 до 6: поднети молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико
су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа
(ако је кандидат у/или био у радном односу) или решење о
упису у одговарајућу комору (ако кандидат није био у радном односу). За радно место 7: поднети молбу за пријем и
биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства, фотокопију личне карте или очитане
податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства издата на девојачко презиме). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни оснос. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком „За
оглас“ са називом и редним бројем радног места за које се
конкурише, на адресу: Општа болница Крушевац, Косовска
16, 37000 Крушевац.

Здравство и социјална заштита
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ

Социјални радник

УСЛОВИ: завршене основне академске студије - VII/1
степен стручне спреме и стечено звање: дипломирани
социјални радник или мастер социјални радник; једна
година радног искуства, рад на рачунару: MS Office Word,
Excel; возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати треба да уз молбу приложе потребну документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету или уверење о стеченом образовању, фотокопију лиценце Коморе
социјалне заштите, фотокопију извода из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, доказ да нису осуђивани, кратку биографију, фотокопију возачке дозволе. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе поштом или
лично, на горенаведену адресу, са назнаком „Оглас“. Лице
које буде изабрано доставиће оверене фотокопије наведених докумената приликом пријема у радни однос. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

PKC „WIRING SYSTEMS“ DOO
11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер производње
60 извршилаца

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

„ЛАБ ПРОВА“ ДОО

11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 92/18

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехнички,
машински, технолошки или технички факултет, познавање
QMS-а и захтева ИСО сертификације, разумевање и тумачење стручних стандарда на српском и енглеском језику,
знање рада на рачунару (Word, Excel, Power Point), возачка
дозвола Б категорије, знање енглеског језика (виши ниво).
Пријаве слати на e-mail: snezana.radosavljevic@eurocons.rs,
у року од 10 дана од дана објављивања огласа.

„YAYLA PAN” DOO

23240 Сечањ, Билећанска 1

Фабрика водених пита, бурека и
тестаних кора „Yayla pan” из Сечња
оглашава конкурс за пријем радника за
следећа радна места:

Технолог
УСЛОВИ: инжењер технологије.

Радник на замесу

Радник на припреми надева
2 извршиоца

УСЛОВИ: технолошка школа, пекарски занат.

Радник на изради водених
пита и бурека

за рад у Ортопедској амбуланти за
специјалистичко-консултативне
прегледе у Служби за ортопедију
и трауматологију Опште болнице
Крушевац

8 извршилаца

УСЛОВИ: технолошка школа, пекарски занат.

Радник на печењу и хлађењу
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад
или решење о упису у комору.
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ОСТАЛО: металостругар (средња струча спрема), са радним искуством, пробни рад 1 месец.

УСЛОВИ: технолошка школа, пекарски занат.

6. Медицинска сестра - техничар
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Металостругар

3 извршиоца

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

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

Београд - Палилула, Личка 17
тел. 011/3320-880
e-mail: igma@igmainzenjering.co.rs

на одређено време до 3 месеца због
повећаног обима посла

на одређено време до повратка
запослене са боловања, односно
породиљског одсуства

5. Медицинска сестра - техничар

за рад у Одсеку за одржавање хигијене
објеката и простора Службе за техничке,
помоћне и друге сличне послове Опште
болнице Крушевац
2 извршиоца

„ИГМА ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО

Инжењер за управљање квалитетом

25230 Кула, Маршала Тита 99
тел. 025/728-150
e-mail: dsk.kula@gmail.com

за рад у Служби за интерну медицину
Опште болнице Крушевац
2 извршиоца

7. Одржавање чистоће у
здравственим просторијама

Индустрија и грађевинарство

УСЛОВИ: технолошка школа, пекарски занат.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС

Радник на паковању
7 извршилаца

УСЛОВИ: НК радник.

Манипулациони радник
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема.
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Магационер
УСЛОВИ: средња стручна спрема, економска струка.

Транспортни радник
4 извршиоца

УСЛОВИ: НК радник.

Административни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економска струка.

Хигијеничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: НК радник.
ОСТАЛО: Кандидати треба да пошаљу своју радну биографију, са обавезном назнаком за које радно место конкуришу, на следећи начини: 1. мејлом на адресу: ivana.mihic@
friglo.rs, 2. поштом на адресу: „Yayla Pan” ДОО, Билећанска
1, 23240 Сечањ, са назнаком „За конкурс“, 3. лично на портирницу фабрике „Фригло” Сутјеска. Конкурс је отворен до
22.09.2017.

„ГУМИНС“ ДОО

21000 Нови Сад
Пут Новосадског партизанског одреда 10
тел. 021/422-332
e-mail: office@gumins.co.rs

Машински инжењер у сектору
одржавања
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани машински инжењер
- конструктор; возачка дозвола Б категорије. Јављање
кандидата на горенаведени мејл и број телефона. Рок за
пријаву: до 07.10.2017.

А&К ДОО

21000 Нови Сад, Фрушкогорска 39
тел. 063/520-535
e-mail: brankicaselakovic@yahoo.com

Машинбравар - спајање металних
конструкција
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен - механичар, машиниста, машинбравар;
Рад у сменама; искуство у варењу - заваривању металних
конструкција; читање нацрта, сечење, брушење. Јављање
кандидата на горенаведени телефон и мејл. Рок за пријаву:
до 13.10.2017.

Кадровски референт
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме (гимназија,
правно-биротехничка школа), познавање рада на рачунару (Word и Excel), искуство у поступку пријаве и одјаве
радника на обавезно здравствено и социјално осигурање,
познавање основних законских прописа из области радног
права.

Финансијско-рачуноводствени
референт
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, минимум IV степен
стручне спреме (економски техничар), познавање рада на
рачунару (Word и Excel), искуство у поступку вођења књига
у складу са рачуноводственим прописима - рад на обради
финансијских података, извода, улазних и излазних фактура.

Пословни асистент генералног
директора
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, минимум VII степен
стручне спреме, напредно познавање рада на рачунару,
виши ниво познавања најмање једног страног језика; искуство у организационим пословима.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс за радно место кадровског
референта, финансијско- рачуноводственог референта
и пословног асистента генералног директора, са кратким
биографијама, слати искључиво на мејл адресу: konkurs @
geosonda.org.

„ФЕРБИЛД” ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 158
тел. 064/8412-149
e-mail: mile.kovacevic@ferbild.rs

Тесар

10 извршилаца
УСЛОВИ: тесар, III степен стручне спреме, радно искуство
најмање 3 године.

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, радно искуство на
пословима ауто-механичара.

Ауто-електричар
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, радно искуство на
пословима ауто-електричара.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са кратким биографијама
послати на мејл адресу: konkurs @geosonda.org или се јавити на телефоне: 011/3222-157, 3225-183, особа за контакт
Драгана Нововић.

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: неопходно искуство у траженом занимању; обезбеђен смештај и исхрана, теренски рад, дужина радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе путем
поште, мејлом или да се јаве на контакт телефон послодавца (Биљана Ђогић, Милица Цвијовић).

Куварица

на одређено време 3 месеца, место рада:
Ниш, Шабац, Београд (градилишта)
Опис посла: припрема јела у складу са нормативима, требовање намирница, одржавање хигијене у кухињи.
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме и
радно искуство; обезбеђен смештај и исхрана, теренски
рад, дужина радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје
пријаве да доставе путем поште, мејлом или да се јаве
на контакт телефон послодавца (Биљана Ђогић, Милица
Цвијовић).

НК грађевински радник

Опис посла: ручни ископ земље, рашчишћавање терена,
ручни истовар, преношење, слагање материјала, ручни
утовар шута, чишћење градилишта.

Помоћни грађевински радник
10 извршилаца

УСЛОВИ: од I степена стручне спреме, без обзира на радно
искуство.

ЖГП ГП „БЕОГРАД” ДОО БЕОГРАД

Ауто-механичар

Опис посла: пуњење батерија и акумулатора, поправке на
електричним инсталацијама у предузећу и на градилишту и
други налози по налогу послодавца.

УСЛОВИ: армирач, III степен стручне спреме, радно искуство најмање 3 године.

Неквалификовани радник

УСЛОВИ: обезбеђен превоз, смештај и исхрана; радно
место са повећаним ризиком. Рок трајања конкурса: до
попуне радних места. Заинтересовани кандидати могу да
се јаве на горенаведени број телефона, особа за контакт
Драгана Нововић.

Електричар

на одређено време 3 месеца, место рада:
Ниш и Шабац (градилишта)
2 извршиоца

Армирач

10 извршилаца

Београд, Краљице Марије 25
тел. 011/3222-157, 3225-183

10 извршилаца
на одређено време од 12 месеци, рад на
терену (Београд, Ресник, Ваљево)

УСЛОВИ: неопходно искуство у траженом занимању; обезбеђен смештај и исхрана; теренски рад, дужина радног
времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе путем
поште, мејлом или да се јаве на контакт телефон послодавца (Биљана Ђогић, Милица Цвијовић).

на одређено време 3 месеца, место рада:
Ниш и Шабац (градилишта)
2 извршиоца

ОСТАЛО: Место рада: изградња ауто-пута, Коридор 10 Пирот и Коридор 11 - Љиг-Лајковац; обезбеђен смештај,
обезбеђена исхрана, теренски рад, радно место са повећаним ризиком, рад ван просторија послодавца. Радни однос
се заснива на одређено време - 3 месеца. Конкурс је отворен до попуне радних места. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве на горенаведени број телефона, особа за
контакт Миле Ковачевић или да на наведену и-мејл адресу
доставе радну биографију.

„ГЕОСОНДА - КОНСОЛИДАЦИЈА“ АД

Опис посла: сечење цеви и профила на меру, бушење
делова на стубној бушилици, пасовање и пеглање, бушење
на бушилици.

Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-792, 2510-961
e-mail: zgp@beotel.rs

Армирач

на одређено време 3 месеца, место рада:
Ниш и Шабац (градилишта)
2 извршиоца
Опис посла: сечење и савијање арматуре на армирачком
столу ручним алатом, постављање и везивање арматуре.
УСЛОВИ: неопходно искуство у траженом занимању; обезбеђен смештај и исхрана; теренски рад; дужина радног
времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе путем
поште, мејлом или да се јаве на контакт телефон послодавца (Биљана Ђогић, Милица Цвијовић).

Бравар варилац

на одређено време 3 месеца, место рада:
Ниш и Шабац (градилишта)
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен образовања и радно искуство; обезбеђен смештај и исхрана, теренски рад, дужина
радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе путем поште, мејлом или да се јаве на контакт телефон
послодавца (Биљана Ђогић, Милица Цвијовић).

Тесар

на одређено време 3 месеца, место рада:
Ниш и Шабац (градилишта)
2 извршиоца
Опис посла: израда оплата, монтажа оплата, демонтажа
оплата, праћење понашања оплате током бетонирања, рад
на циркулару, моторној тестери.
УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно искуство у
траженом занимању. Обезбеђен смештај и исхрана, теренски рад, дужина радног времена 8 сати дневно. Трајање
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје
пријаве да доставе путем поште, мејлом или да се јаве
на контакт телефон послодавца (Биљана Ђогић, Милица
Цвијовић).

„COMPANY SU AZOTARA” DOO
Максима Горког 8, Суботица
тел. 024/631-236
e-mail: jasmina.novakovic@azotara.rs

Бравар

на одређено време 3 месеца (могућност
продужења уговора)
3 извршиоца
Опис посла: браварски послови одржавања у кругу фабрике. Место рада: Суботица (Биково).
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; неопходно је искуство у траженом занимању. Обезбеђен
смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз, рад у сме-
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нама, ноћни рад, дужина радног времена 8 сати дневно.
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати
могу своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом или да се
јаве на контакт телефон послодавца, особа за контакт: Јасмина Новаковић.

„STEEL WELD“ DOO SUBOTICA

Суботица, Душана Петровића 2/19
тел. 062/8580-818, 064/0438-488, 069/5600-077
e-mail: gusa.miroslav@gmail.com,
d.barbulovic@gmail.com

Бродомонтер

привремени и повремени послови
4 извршиоца
Опис посла: монтажа и склапање секција брода, читање
цртежа.
УСЛОВИ: машинска струка (без обзира на степен стручне
спреме); обавезно искуство у траженом занимању - минимум 6 месеци; обезбеђен превоз, обезбеђен смештај,
обезбеђена исхрана - 2 оброка, дужина радног времена 9
сати дневно, теренски рад, рад у сменама, радно место са
повећаним ризиком, рад ван просторија послодавца, пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да пошаљу поштом,
мејлом или да се јаве на контакт телефон послодавца,
особе за контакт: Мирослав Гуша, Драгослав Барбуловић.

„COMPANY SU AZOTARA“ DOO

Саобраћај и везе

Суботица, Максима Горког 8
тел. 024/631-236
e-mail: jasmina.novakovic@azotara.rs

DOO „HERTZ TAXI“

18000 Ниш, Габровачки пут други део 126

Физички радник (хемијски
манипулант)

на одређено време 3 месеца (могућност
продужења уговора)
5 извршилаца
Опис посла: рад у погону, место рада: Суботица (Биково).
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; неопходно је искуство у траженом занимању. Обезбеђен
смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз, рад у сменама, ноћни рад, дужина радног времена 8 сати дневно.
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати
могу своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом или да се
јаве на контакт телефон послодавца, особа за контакт Јасмина Новаковић.

Руковалац радних машина

на одређено време 3 месеца (могућност
продужења уговора)
4 извршиоца
Опис посла: возач улта и виљушкара, место рада: Суботица
(Биково).
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; неопходно је искуство у траженом занимању; возачка дозвола Б категорије. Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана,
обезбеђен превоз, рад у сменама, ноћни рад, дужина радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне.
Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да пошаљу
поштом, мејлом или да се јаве на контакт телефон послодавца, особа за контакт Јасмина Новаковић.

Возач теретног моторног возила

на одређено време 3 месеца (могућност
продужења уговора)
5 извршилаца

Возач

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, пожељна бела дозвола,
возачка дозвола Б категорије (најмање 5 година), пожељно
радно искуство. Телефон за контакт: 061/6785-513.

DOO „AUTODATA“

21000 Нови Сад, Максима Горког 26
тел. 064/1953-953

Возач

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; возачка дозвола
Б категорије; теренски рад; рад ван просторија послодавца; обезбеђен превоз. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 07.10.2017.

„SOS TAXI“ DOO

21000 Нови Сад, Максима Горког 26
тел. 060/3884-934

Телефониста диспечер
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III, II или I степен стручне
спреме; рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 07.10.2017.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО БЕОГРАД

Београд, Царице Јелене 28
e-mail: nenad.stanojevic@knezpetrol.com

Опис посла: довоз сировина и отпрема готовог производа,
место рада: Суботица (Биково).

Возач цистерне

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања и радно искуство; возачка дозвола Ц и Е категорије. Обезбеђен
смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз, дужина
радног времена 8 сати дневно, неопходан важећи лекарски преглед. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани
кандидати могу своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом
или да се јаве на контакт телефон послодавца, особа за
контакт Јасмина Новаковић.

Место рада: Параћин, Бор, Крагујевац, Краљево, Ужице,
Нови Сад, Лесковац, Врање, Панчево, Смедерево, Чачак,
Ниш, Београд - Земун.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
„МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ
КОМПЛЕКС“ КИКИНДА

3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пожељно радно искуство; возачка дозвола Е категорије, положен АДР испит;
теренски рад. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу доћи на разговор на горенаведену адресу, од понедељка до петка, од 08.30 до 09.00 часова или
своје радне биографије доставити путем поште или мејлом.

Кикинда, Милошевачки пут бб
тел. 0230/423-732
e-mail: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста, 5 година радног искуства у привреди; лиценца овлашћеног интерног ревизора.
Дужина радног времена: 40 сати недељно. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу
да се јаве на контакт телефон.

Први утисак је најважнији, будите испред свих

Посао се не чека, посао се тражи
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„МГВ“ ДОО НИШ

Ниш, Булевар цара Константина бб, Медијана
тел. 062/253-012
e-mail: mgvdoo@open.telekom.rs

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство: минимум 12 месеци у међународном саобраћају; поседовање возачке дозволе Е категорије. Теренски рад, рад ван просторија послодаваца. Рок
трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве послодавцу путем телефона или доставити
радне биографије путем мејла.

Култура и уметност
ГАЛЕРИЈА НАИВНЕ УМЕТНОСТИ
КОВАЧИЦА
26210 Ковачица, Масарикова 65

Приправник - кустос

на одређено време од 12 месеци
Опис послова: спровођење туриста кроз поставке Галерије наивне уметности и Спомен дома Мартина Јонаша,
мењање поставке слика, писање пројеката, дизајнирање
каталога, флајера, брошура.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области
друштвене науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; познавање словачког језика и познавање рада на рачунару; држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да
није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци. Место рада: Галерија наивне уметности и
Спомен дом Мартина Јонаша, Масарикова 65 и Чапловичова 23, 26210 Ковачица. Адреса на коју се подносе
пријаве: 26210 Ковачица, Масарикова 65, са назнаком „За
јавни конкурс“. Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Ана Жолнај Барца, телефон 013/661-157. Рок за
подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и
на интернет страници Галерије наивне уметности: www.
naivnaumetnost.com. Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: пријава са биографијом, оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема,
оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању словачког језика (сертификати, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци). Сви
докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је
оверена у суду или код јавног бележника. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу
или фотокопији овереној у општини или суду или од стране
јавног бележника биће одбачене. Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Управног
одбора Галерије наивне уметности.

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.

Б Е О Г РА Д
ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
Београд, Данила Илића 1
тел. 011/2764-558

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2017/2018. године

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2017/2018. године
УСЛОВИ: према Правилнику о врсти стручне спреме за
рад наставника и сарадника у основној школи и мишљење
надлежног органа локалне самоуправе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАВЛЕ САВИЋ”

Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/3045-311, 3433-387, 3430-358

Професор техничког и
информатичког образовања

на одређено време на замени одсутне
запослене до 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају све законом
утврђене услове за заснивање радног односа сагласно
члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања, сходно Правилнику о врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“,
бр. 11/12, 15/13). Кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: VII степен стручне спреме у наведеном занимању,
одговарајућа здравствена способност, држављанство Републике Србије, да нису под истрагом нити да се против њих
води кривични поступак, да нису осуђивани за кривична
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа),
да знају језик на коме се обавља образовно-васпитни рад,
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Кандидат који испуњава услове дужан је да се подвргне провери психофизичких способности за рад са децом и
ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање.
Пријаве на оглас доставити поштом или лично, у затвореним ковертама, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Уз пријаву доставити: биографију, диплому као
доказ о стручној спреми, лекарско уверење (доставља се
при закључењу уговора о раду), извод из матичне књиге рођених и доказ о држављанству - уверење надлежног органа - суда да се против кндидата не води истрага
нити да је подигнута оптужница. Сва документа могу бити
достављена и у неовереним копијама, али не смеју бити
старија од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РУЂЕР БОШКОВИЋ“

УСЛОВИ: Биографије слати искључиво на мејл адресу:
konkurs@boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће
доставити осталу потребну документацију.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“

на одређено време 3 године

Професор разредне наставе

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: према Правилнику о врсти стручне спреме за рад
наставника и сарадника у основној школи.

УСЛОВИ: висока или средња стручна спрема, било ког профила, завршен програм обуке за педагошког асистента прописан
од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја; да кандидат говори српски и ромски језик; држављанство РС; да није осуђиван за кривична дела из члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
доставе: фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству Републике Србије, доказ о
завршеном програму обуке за педагошког асистента. Проверу
психофизичких способности са рад са децом и ученицима
врши Национална служба за запошљавање, по упућивању
од стране школе. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа. Пријаве се достављају на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

11160 Београд, Моме Димића 2
e-mail: despotstefan@sezampro.rs
www.despotos.edu.rs
тел. 011/3429-875

Посао се не чека, посао се тражи

Професор разредне наставе

на одређено време до 31.08.2018.
године, до повратка помоћника
директора на радно место

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: према Правилнику о врсти стручне смене за рад
наставника и сарадника у основној школи.

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3551-454

Сервирка

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

Сарадник за вежбе и практичну
наставу, област медицина, ужа
научна област Здравствена нега
УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија,
искуство у струци од најмање три године.

Сарадник за вежбе и практичну
наставу, област медицина, ужа
научна област Стоматологија, са
50% радног времена
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија и
искуство у струци од најмање 3 године.
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Сарадник за вежбе и практичну
наставу, област медицина, ужа
научна област Еекологија

са 30% радног времена, на одређено
време 3 године
УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија и
искуство у струци од најмање три године.

Сарадник за вежбе и практичну
наставу, област медицина, ужа
научна област Дерматологија, са
50% радног времена
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија и
искуство у струци од најмање три године.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији радних места. Пријаве на конкурс
са биографијом, изводом из матичне књиге рођених, овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим
прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове
конкурса, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну
област Рачунарство и информатика

на одређено време од 12 месеци, са 75%
радног времена
6 извршилаца

Сарадник у настави за ужу научну
област Математичка анализа (РФА)

на одређено време од 12 месеци, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер
или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање
8,00. Уз молбу поднети биографију и оверену копију
дипломе.
ОСТАЛО: Ближи услови за избор су утврђени чл. 71 ст.
1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
44/2010) и чланом 91 Статута Математичког факултета. Молбе са потребним документима могу се доставити
Факултету на наведену адресу или лично предати у Секретаријату, сваког радног дана од 10 до 15 часова, 15 дана од
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

2. Доцент за ужу научну област
Саобраћајно пројектовање на мрежи
путева и улица
на одређено време од 5 година

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

3. Аистент за ужу научну област
Превентива и безбедност у
саобраћају
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“ бр. 76/05, 100/7 - аут. тумачење, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аут. тумачење, 68/15) и Статутом Универзитета и Статутом Факултета.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15
дана. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса
(биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити на
адресу: Саобраћајни Факултет, Београд, Војводе Степе 305.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
11040 Београд, Црнотравска 27

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

Избор у звање предавача за ужу
научну област Здравствена нега

Доцент за ужу научну област
Биологија развића животиња

Сарадник у настави за ужу научну
област Вероватноћа и статистика

на Катедри за морфологију, систематику
и филогенију животиња у Институту
за зоологију, на одређено време од 5
година

УСЛОВИ: академски назив магистра или стручни назив специјалисте из наведене уже научне области, радно искуство.
Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс са
биографијом, оверена фотокопија дипломе факултета и оверена фотокопија дипломе одговарајућих магистарских студија
или оверена фотокопија дипломе одговарајуће специјализације, доказ о радном искуству. Наведена документа доставити
путем поште, на адресу: Правна служба - за конкурс, Висока
медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић“, Црнотравска 27, 11040 Београд. Услови за избор у звање
предавача предвиђени су Законом о високом образовању и
општим актима Високе медицинске школе струковних студија
„Милутин Миланковић“, Београд. Пријаве на оглас достављају
се у року од 5 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Сарадник у настави за ужу научну
област Нумеричка математика и
оптимизација

Доцент за ужу научну област
Биохемија и молекуларна биологија

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

Доцент за ужу научну област
Математичка анализа

на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из
области за коју се бира. Уз молбу је потребно поднети биографију, оверену копију дипломе, списак научних радова и
сепарате истих.

на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца

на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну
област Геометрија
на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну
област Геометрија

на одређено време од 12 месеци, са 50%
радног времена

Сарадник у настави за ужу научну
област Математичка анализа
на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну
област Топологија
на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну
област Астрономија
на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну
област Астрофизика

на одређено време од 12 месеци, са 50%
радног времена

Сарадник у настави за ужу научну
област Астрономија

на одређено време од 12 месеци, са 50%
радног времена
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на Катедри за динамику развића
животиња у Институту за зоологију, на
одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Морфологија, систематика и
филогенија животиња

на Катедри за биохемију и молекуларну
биологију у Институту за физиологију
и биохемију, на одређено време од 5
година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области
за коју се бира; непостојање сметње из члана 62 став 4
Закона о високом образовању и остали услови утврђени чланом 64 Закона о високом образовању. Пријаву са
биографијом, овереним преписом дипломе и списком и
сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви
Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ПУ ВРТИЋ „КАМИЧАК И ДРУГАРИ“
11070 Нови Београд, Нехруова 76
тел. 060/051-29-69

11351 Винча, Јована Јовановића Змаја 1
тел. 011/8065-950
e-mail: osntsekretarijat@gmail.com

Наставник географије

на одређено време до краја школске
2017/2018. године

Наставник техничког и
информатичког образовања

на одређено време до краја школске
2017/2018. године

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник биологије

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању.
Пријаве слати у року од 10 дана од дана објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Војводе Степе 305

1. Доцент или ванредни професори
за ужу научну област Технологија
транспортних процеса у водном
саобраћају
на одређено време од 5 година

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

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник математике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
ОСТАЛО: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Уз пријаву на конкурс заинтересовани кандидати
подносе оверену копију дипломе о стеченој школској спреми и уверење о држављанству. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Посао се не чека,
посао се тражи

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

Наука и образовање

ОШ „СКАДАРЛИЈА“
Београд, Француска 26

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: I Расписује се конкурс за избор директора ОШ
„Скадарлија“ у Београду за период од четири године. II
Услови за избор директора школе по чл. 8 ст. 2, ст. 4, и
чл. 120 Закона и потребни докази о испуњавању услова:
1. стечено одговарајуће образовање из чл. 8 ст. 2 Закона
о основама система образовања и васпитања (у даљем
тексту: Закон) за наставника основне школе, за педагога и
психолога - подноси се оверена копија дипломе, 2. дозвола за рад - подноси се оверена копија лиценце (за раније
положен стручни испит - уверење о положеном стручном
испиту), 3. најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања - подноси се оригинал потврде о радном стажу
у 2 примерка, са наведеним пословима које је лице обављало у установама, издате од установе у којој кандидат ради,
а ако није у радном односу, потврду издаје установа у којој
је радио пре расписивања конкурса, 4. обука и положен
испит за директора установе - изабрани директор дужан
је да га положи у року од годину дана од дана ступања на
дужност, 5. психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима - подноси се оригинал лекарског уверења, не старијег од шест месеци у односу на дан
истека конкурса, и то само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, 6. да лице није осуђивано по чл. 120
ст. 1 тач. 3. Закона - оригинал уверења полицијске управе
места пребивалишта, прибавља школа, 7. да лице није под
истрагом - оригинал уверења надлежног суда места пребивалишта, не старијег од 7 дана у односу на дан подношења
пријаве, 8. држављанство Републике Србије - оригинал или
оверена копија уверења о држављанству и оригинал или
оверена копија извода из матичне књиге рођених, не старије од шест месеци, 9. да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад - диплома из тачке 1 става II ове
Одлуке. Уколико је диплома о високом образовању стечена у страној земљи подноси се оверена копија дипломе о стеченом средњем образовању у Републици Србији.
III Кандидати подносе пријаву на конкурс са животном и
радном биографијом, уз документацију из тачке II. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Телефон за информације: 011/7247-445.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553, факс 011/3370-223

1. Ванредни професор за ужу научну
област Бетонске конструкције
на одређено време од пет година

2. Доцент за уже научне
области Комунално и санитарно
инжењерство и Еколошко
инжењерство
на одређено време од пет година

3. Асистент - студент докторских
студија за уже научне области
Планирање и пројектовање
железница и Конструкција, грађење
и одржавање железница
на одређено време од три године

4. Асистент - студент докторских
студија за ужу научну област
Грађевински материјали,
технологија бетона и испитивање
конструкција
на одређено време од три године

5. Асистент - студент докторских
студија за уже научне области
Фотограметрија и даљинска
детекција и Земљишни
информациони системи
на одређено време од три године

Бесплатна публикација о запошљавању

6. Асистент - студент докторских
студија за уже научне области
Геодезија у инжењерским областима
и Моделирање и менаџмент у
геодезији
на одређено време од три године

7. Асистент - студент докторских
студија за ужу научну област
Техничка механика и теорија
конструкција
на одређено време од три године

УСЛОВИ: За радна места 1 и 2: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој припада наставни
предмет. За радна места 3, 4, 5, 6, 7: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области за коју се бира (студент
докторских студија), у складу са чл. 72 став 1 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,
45/15, 68/15 и 87/16). Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона
о високом образовању, Статута Универзитета у Београду и
Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду,
као и других општих аката Универзитета и Факултета. Уз
пријаву доставити биографију са подацима о досадашњем
раду, списак научних радова и оверен препис дипломе. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће
се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ
МЕДИЦИНЕ

11000 Београд, Булевар ослобођења 18
тел. 011/3615-436

Доцент или ванредни професор за
ужу научну област Биохемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Услови општи
и посебни предвиђени су Законом о раду („Сл. гласник РС“,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС),
чланом 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010,
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и
87/16), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“,
бр. 186/15 - пречишћен текст и 189/16), Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду („Гласник УБ“, бр. 192/16, 195/16
и 197/17), Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду од 21.06.2017. године, Статутом Факултета ветеринарске медицине бр. 01-249/13 и
Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду бр. 01/687/2/17.

Доцент за ужу научну област
Хигијена и технологија меса
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира. Услови
општи и посебни предвиђени су Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), чланом 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08,
44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење,
68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Београду („Гласник
УБ“, бр. 186/15 - пречишћен текст и 189/16), Правилником
о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду („Гласник УБ“, бр. 192/16, 195/16
и 197/17), Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду од 21.06.2017. године, Статутом Факултета ветеринарске медицине бр. 01-249/13 и
Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду бр. 01/687/2/17.

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

Асистент за ужу научну област
Клиничка дијагностика, патологија и
терапија животиња
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Епизоотиологија, заразне болести
животиња и болести пчела и
свилопреља
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из ветеринарске медицине који је претходне нивое студија завршио
са укупном просечном оценом најмање 8; VII/1 степен стручне спреме, факултет ветеринарске медицине; магистар
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, који
је претходне нивое студија завршио са просечном оценом
најмање 8 и смисао за наставни рад.

Асистент за ужу научну област
Физика и биофизика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија на физичком факултету који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање 8; VII/1 степен стручне спреме, физички факултет; магистар наука коме је
прихваћена тема докторске дисертације, који је претходне
нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8 и
смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса (биографија, дипломе, списак радова, радови и
својеручно потписана изјава о изворности и копија личне
карте), доставити у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
11232 Рипањ, Ерчанска 3
тел. 011/8650-480

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 12.04.2017.
године поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу научну
област Токсикологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању и
Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима
о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду, Правилником
о минималним условима за стицање звања наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета
и Правилником о ближим условима избора у звање настваника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви
Факултета, лично или путем поште, Војводе Степе 450, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 283
тел. 011/2471-099

Сарадник практичне наставе
за област Електротехничко и
рачунарско инжењерство, ужа
стручна област Рачунарство и
информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови за избор у звање сарадника практичне наставе: кандидати морају да испуњавају све опште
услове прописане чл. 62 став 4 Закона о високом образовању (неосуђиваност за прописана кривична дела), чл.
36 став 14 Статута школе, чл. 12 Правилника о избору и
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ангажовању наставника и сарадника и чл. 17 став 2 Правилника о систематизацији радних места, опису послова
и условима за заснивање радног односа у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија
(даље Правилник о систематизацији), минимум завршене
струковне студије другог степена; склоности и способности
за наставни и стручни рад. Поред горе набројаних општих
услова, за избор у звање сарадника у настави кандидати
морају да испуњавају и следеће посебне услове: поседовање знања потребних за рад са програмским језицима (C,
C++, C#, Visual Basic, Java, Java Script (Ajax, JQuery), XAML,
PHP, Python, Lisp), поседовање знања потребних за рад на
администрацији база података (MS SQL Сервер), поседовање знања потребих за рад са XML технологијама. Приликом пријаве на конкурс кандидати обавезно достављају
доказе да испуњавају све наведене опште и посебне услове
у звање, и то: 1) пријаву на конкурс са основним и контакт
подацима и уз обавезно назначавање у пријави за које се
звање конкурише; 2) кратку радну биографију (CV) и одговарајуће доказе који потврђују наводе из биографије; 3)
оверене фотокопије исправа о стеченим степенима високог образовања (дипломе или уверења о дипломирању), о
стеченом степену високог образовања који је прописан као
услов за избор у звање; 4) извод из матичне књиге рођених
(или оверену фотокопију); 5) уверење о држављанству РС
(или оверену фотокопију); 6) уверење надлежног органа
(МУП) о неосуђиваности за кривична дела из чл. 62 став
4 Закона о високом образовању, не старије од месец дана
(уколико уверење о неосуђиваности не буде издато до
затварања овог конкурса, кандидати приликом пријаве на
конкурс достављају потврду да су поднели захтев за издавање тог уверења, док уверење о неосуђиваности морају
доставити најкасније до дана заснивања радног односа).
Кандидатима који не буду изабрани на конкурсу документа
ће бити враћена на адресу наведену у пријави, након завршетка процедуре избора у звање. Конкурс је отворен до 29.
септембра 2017. године, до 16 часова. Пријаве на конкурс
се могу предати лично, искључиво радним данима, од 10
до 16 часова или послати путем поште, на адресу: Висока
школа електротехнике и рачунарства струковних студија,
Војводе Степе 283, Београд - Вождовац. Пријаве послате
путем поште морају стићи у школу до истека наведеног
рока за конкурисање, иначе ће се сматрати неблаговременим и неће бити разматране. Остале напомене: Статут,
Правилник о избору и ангажовању наставника и сарадника
и Правилник о систематизацији радних места, опису послова и условима за заснивање радног односа ВИШЕР, могу
се погледати на интернет страници школе (http://www.viser.
edu.rs, путања: Почетна страна> О школи>>Општа акта
школе). Непотпуне, неблаговремене (пријаве које стигну у
ВИШЕР након истека рока наведеног за конкурисање, без
озира на начин достављања) и неразумљиве пријаве неће
бити разматране. Школа задржава право да организује
интервјуе на које ће позвати само кандидате који уђу у ужи
избор.

БОР
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник
за ужу научну област Хемија,
хемијска технологија и хемијско
инжењерство, у звању ванредног
професора
на одређено време, изборни период
од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских
наставника и сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад:
VIII степен стручне спреме, докторат хемијских наука, са
завршеним природно-математичким факултетом - одсек за
хемију или хемијским факултетом. Остали услови утврђени
су одредбом члана 64 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр 44/2010) и чл. 99, 100 и 103 Статута Техничког факултета у Бору као и Правилником о стицању звања
и заснивању радног односа универзитетских наставника на
Универзитету у Београду.

Универзитетски наставник
за ужу научну област Хемија,
хемијска технологија и хемијско
инжењерство, у звању ванредног
професора
на одређено време, изборни период
од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских
наставника и сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад:
VIII степен стручне спреме, докторат из научне области
технолошко инжењерство, као и завршен технички факултет, смер: неорганска хемијска технологија. Остали услови
утврђени су одредбом члана 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 99, 100 и 103
Статута Техничког факултета у Бору као и Правилником о
стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити
доказе о испуњавању услова конкурса (биографија, списак
радова, копије научних и стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа
о непостојању сметње из члана 62 став 4 Закона о високом
образовању - казнена евиденција МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова
достављају се на адресу: Технички факултет у Бору, Војске
Југославије 12, 19210 Бор. Рок за пријаву на конкурс је 15
дана од дана објављивања.

Ч АЧ А К
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Воћарство
на одређено време од 5 година
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У
ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у настави за ужу научну
област Теоријска математика и
примене
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер студија у одговарајућој научној области који је претходне
нивое студија завршио са укупном просечном оценом
најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. Поред
наведених услова кандидати треба да испуњавају и друге услове прописане Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета техничких наука у Чачку. Пријава на конкурс треба да
садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања и број телефона, податке о образовању,
податке о радном искуству и друго. Уз пријаву приложити:
биографију, доказ о одговарајућој стручној спреми, списак
научних и стручних радова, као и саме радове, потврду о
уписаним мастер студијама и доказ надлежног органа о
неосуђиваности у смислу члана 62 став 4 Закона о високом образовању и чл. 124 и став 4 Статута Универзитета у
Крагујевцу. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњавању
услова, доставити на адресу: Факултет техничких наука у
Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ“
Чачак, Цара Душана 25
тел. 032/222-282, 032/311-108

Професор виолончела

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агрономских
наука, доктор пољопривредних наука, доктор биотехничких наука.

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

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

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агрономских
наука, доктор биотехничких наука, доктор пољопривредних наука.

Посао се не чека, посао се тражи

97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15 и 87/16), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу,
Статутом Агрономског факултета у Чачку и Правилником
о организацији и систематизацији послова на Агрономском
факултету 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 (МУП-а) о неосуђиваности. Пријаве кандидата који не
доставе наведени доказ или не испуњавају овај услов неће
се узети у разматрање. Пријава на конкурс треба да садржи
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и др. Уз пријаву обавезно доставити
прилоге: биографију, списак радова, оверену фотокопију
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
доказ надлежног органа МУП-а о неосуђиваности и друго.
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање (www.kg.ac.rs–прописи–универзитетски прописи-документи и акта у области
образовања и наставе), утврђена је обавеза кандидата,
учесника конкурса, да релевантна докумената која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у
електронском облику (на компакт диску CD-у), на начин
утврђен овим упутством. Адреса на коју се подносе пријаве
на конкурс: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана 34,
32000 Чачак. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ОСТАЛО: остали услови за избор у звање наставника
утврђени су чланом 64 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,

Професор клавира

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме у складу са
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/9, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15 и 62/16 - одлука УС) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2013).
Поред одговарајућег високог образовања стеченог на сту-
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дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године (чл. 8 став 2 тачка 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања), кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (чл. 8 став
4 и чл. 121 став 9 Закона о основама система образовања
и васпитања); наставник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања (чл. 121 став 10 овог Закона); држављанство
РС; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
оосновама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: потписану
пријаву на конкурс, краћу биографију са адресом и контакт
телефоном, фотокопију личне карте (или очитану личну
карту), оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, доказ да кандидат имају образовање из психолошких, педагошких и методичких диисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(потврда - уверење одговарајуће високошколске установе
о броју остварених бодова, односно положеним испитима
или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу), уверење о држављанству
(не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу). Документа се достављају у овереној копији и иста се по окончању конкурса не враћају
кандидатима. Лекарско уверење о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ из казнене евиденције, у складу са чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, прибавља школа службено. У поступку одлучивања о избору кандидата директор ће извршити ужи избор
кандидата који ће бити упућени на претходну проверу
психофизичких способности коју врши надлежна служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака.
Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање.

ЈАГОДИНА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

35260 Ћуприја, Кнеза Милоша 96
тел. 035/8472-460

Наставник дефектолог
(олигофренолог)

за рад у одељењу ученика са сметњама
у развоју, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана
(замена запослене за време одржавања
трудноће, породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета)

Наставник српског језика

са 28% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (замена помоћника
директора школе до краја школске
2017/18. године)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање у складу са чл.
8 Закона о основама система образовања у васпитања
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016); да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да имају држављанство
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. За наведена радна места кандидати уз
пријаву са краћом биографијом треба да доставе: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, на обрасцу који важи
трајно), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци),
оверену копију додатка дипломи из ког се види да је кандидат положио испите из педагогије, психологије и методике

Бесплатна публикација о запошљавању

или оверену копију уверења високошколске установе да
је кандидат положио ове испите или оверену фотокопију
индекса из ког се види да је кандидат положио ове испите
или оверену фотокопију уверења да је кандидат положио
стручни испит или испит за лиценцу. Кандидати женског
пола који у дипломи имају једно презиме а у пријаву на
конкурс друго, треба да доставе и извод из матичне књиге венчаних (оверена фотокопија). Лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима, изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани за
кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 прибавља школа. У
поступку одлучивања о избору наставника директор врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши
Национална служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, по распореду који утврђује
школа у сарадњи са службом запошљавања, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Рок за подношење
пријаве је осам дана од дана објављивања конкруса. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати, а сви кандидати у пријави
треба да наведу број контакт телефона и тачну адресу.

КИКИНДА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“

Кикинда, Доситејева 43
тел/факс: 0230/422-530, 421-230
e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

Стручни сарадник - педагог за
физичко васпитање
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: а)
да има завршен факултет за физичку културу, факултет за
спорт и туризам; б) да је држављанин Републике Србије; в)
да поседује психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; г) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве на конкурс доставити у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на конкурс за педагога
за физичко васпитање“. Документа која кандидати треба да
доставе су следећа: молба; уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету за физичку
културу, односно о завршеном факултету за спорт и туризам.
Уверење о здравственој способности кандидат ће доставити
касније, по доношењу одлуке о избору. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара предшколске установе и путем телефона: 0230/422-530 или 421-230.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
38227 Звечан, Краља Петра I 117
тел. 028/497-924

За стицање звања и заснивање радног
односа на Oдсеку - департману музичких
уметности

Наставник (сва звања) за ужу
научну област Методика солфеђа,
односно теоријско-уметничку област
Солфеђо
Наставник у звању доцентa за ужу
уметничку област Дириговање
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају прописане опште и посебне услове предвиђене Законом
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,
89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015
и 87/2016), Статутом Факултета уметности, Правилником о
ближим условима за избор у звања наставника Универзитета у Приштини, Правилником о начину и поступку стицања
звања наставника и заснивања радног односа на Факултету
уметности у Приштини, Минималним условима Националног
савета за избор у звање наставника на универзитету, Репрезентативним референцама (Допуна Стандарда за акредитацију за образовно-научно поље друштвено-хуманистичке
науке (за радно место под бројем 1, односно Стандард 9 наставно особље - за образовно-уметничку област Музичка
уметност за радна места под редним бројем 1, 2, у складу

са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Кандидати који се пријаве на конкурс подносе: пријаву,
биографију са библиографијом у три примерка (са линкованим доказима о сваком наводу), списак стручних односно
научних публикација и по три примерка скенираних публикација (за радно места под бројем 1), односно списак уметничких активности са подацима и релевантним доказима о
уметничком и педагошком раду (за радна места под бројем
1 и 2), у складу са репрезентативним референцама и стандардима за акредитацију, а у зависности од образовно-научног поља друштвено-хуманистичке науке (Науке о уметностима), односно образовно-уметничке области (Музичка
уметност); оверен препис диплома о стеченом нивоу образовања. Учесници конкурса достављају потписану пријаву
на конкурс, потписани списак приложене документације,
биографију (написану у програму Word) линковану прилозима и документима који потврђују наводе из биографије (за
радно место под редним бројем 1 - стручне и научне публикације као и остале наводе из биографије, а за радна места
под редним бројем 1 и 2 - остварене уметничке резултате и
остале наводе из биографије), а којима доказују испуњеност
конкурсних услова. Документација се доставња у три идентична примерка, у електронској форми, на CD-у, на адресу:
Факултет уметности, улица Краља Петра I бр. 117, 38227
Звечан. За додатне информације тел: 028/497-924. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Репрезентативне референце и услови за избор наставника
и сарадника могу се преузети са сајта http://www.art.pr.ac.rs/
index.php/fakultet/dokumenta.html. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 425-475

Студијски програм за енглески језик
и књижевност

Лектор за научну област Филолошке
науке, ужу научну област Немачки
језик
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидати за наставника треба да испуњавају и
посебне услове предвиђене чланом 70 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“,
број 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/15 - аутентично
тумачење, 68/15 и 87/16) и чл. 112 и 113 Статута Филозофског факултета и Правилником о ближим условима за
избор у звање наставника Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици. Пријаве
кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није правноснажном пресудом осуђиван за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи; уверење о држављанству Републике Србије), подносе се на адресу: Филозофски
факултет, Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Обавештења се
могу добити на телефоне: 028/425-473 и 425-475.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Доцент за ужу научну област
Болести зуба
Доцент за ужу научну област
Ортопедија вилице
Доцент за ужу научну област
Хирургија - ортопедија
Наставник за ужу научну област
Болести зуба
Редовни професор за ужу научну
област Физиологија
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Наука и образовање

Асистент за ужу научну област
Интерна медицина
Асистент за ужу научну област Дечја
и превентивна стоматологија
Сарадник у настави за ужу научну
област Оториноларингологија
УСЛОВИ: А) Услови за избор наставника. Услови за први
избор у звање доцента. Обавезни услови: у звање доцента
може бити бирано лице које испуњава следеће минималне услове: 1. научни назив доктора наука за научну област
за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и
акредитованом студијском програму у земљи или диплома
доктора наука стечена у иностранству, призната у складу
са Законом о високом образовању; 2. приступно предавање
из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране
комисије за писање извештаја пријављених кандидата за
избор у звање доцента, уколико нема педагошко искуство
на универзитету; 3. позитивна оцена педагошког рада у
студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода (уколико га је било); 4. објављен један рад из
научне области за коју се бира у часопису категорије М21,
М22 или М23; 5. најмање један рад објављен у часопису
који издаје Медицински факултет Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици,
у којем је кандидат првопотписани аутор рада. Изборни
услови: Кандидати за избор у звање мора да испуни најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и
7, који морају да буду наведени и образложени у реферату
комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима
за избор у звање наставника. Посебни услови и испуњеност услова за избор наставника ближе су уређени Правилником о ближим условима за избор у звања наставника
Универзитета у Приштини - Косовска Мировица. Б) У звање
ванредног професора може бити бирано лице које испуњава следеће минималне услове: 1. испуњени услови за избор
у звање доцента; 2. приступно предавање из области за
коју се бира, позитивно оцењено од стране комисије за
писање извештаја пријављених кандидата за избор у
звање ванредног професора, уколико нема педагошко
искуство на универзитету; 3. позитивна оцена педагошког
рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода (уколико га је било); 4. објављена
два рада из научне области за коју се бира, у периоду од
избора у звање доцента, у часописима категорије М21, М22
или М23; 5. најмање један рад објављен у часопису који
издаје Медицински факултет Универзитета у Приштини, са
привременим седиштем у Косовској Митровици, у којем је
кандидат првопотписани аутор рада; 6. оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту; 7.
од стране наставно-научног већа факултета одобрен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака (све са
ИСБН бројем) за ужу научну област за коју се бира. Изборни
услови: Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање
два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7, који
морају да буду наведени и образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за
избор у звање наставника. В) У звање редовног професора
може бити бирано лице које испуњава следеће минималне услове: 1. испуњени услови за избор у звање ванредног професора; 2. позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног
периода; 3. објављена два рада из научне области за коју
се бира, у периоду од избора у звање ванредног професора, у часописима категорије М21, М22 или М23; 4. најмање један рад објављен у часопису који издаје Медицински факултет Универзитета у Приштини, са привременим
седиштем у Косовској Митровици, у којем је кандидат првопотписани аутор рада; 5. цитираност од 10 хетероцитата; 6.
једно пленарно предавање на међународном или домаћем
научном скупу или два саопштења на међународним или
домаћим научним скуповима; 7. књига из релевантне
области, одобрена од стране наставно-научног већа факултета, уџбеник, поглавље у одабраном уџбенику или превод
одабраног иностраног уџбеника, за ужу научну област за
коју се бира, објављеног у периоду од избора наставничко
звање; 8. резултат у развоју научнонаставног подмлатка на
факултету; 9. учешће у комисијама за одбрану три завршна рада на специјалистичким, односно мастер академским
студијама; 10. наставник који се бира у звање редовног
професора мора испуњавати и услове да буде ментор за
вођење докторске дисертације у складу са стандардом;
9 (наставно особље) Правилника о изменама и допунама
Правилника о стандардима и поступку за акредитацију
високошколских установа и студијских програма. Изборни
услови: Кандидати за избор у звање мора да испуни најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и
7, који морају да буду наведени и образложени у реферату
комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника. Г) Асистент: студент докторских студија или магистар са прихваћеном докторском
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дисертацијом; завршене интегрисане академске студије са
просечном оценом најмање осам; смисао за наставни рад;
завршена здравствена специјализација из интерне медицине. Посебни услови, оцена испуњености услова и поступак
избора наставника и сарадника утврђени су и спровешће
се у складу са Законом о високом образовању, Правилником о ближим условима за избор наставника Универзитета у Приштини - Косовска Митровица, Статутом и Правилником о условима, начину и поступку избора у звање
сарадника Медицинског факултета у Приштини - Косовска
Митровица; одобрена докторска дисертација; већи број
објављених научних радова у домаћим и иностраним часписима; већи број стручних радова на домаћим или међународним скуповима. Д) Сарадник у настави: студент докторских студија; завршене интегрисане академске студије
са просечном оценом најмање осам; смисао и способност
за наставни рад. Посебни услови: већа просечна оцена из
предмета уже научне области; већи број научних радова
објављен у домаћим и иностраним часописима; већи број
стручних радова на домаћим или међународним скуповима; краћи рок студирања - млађи кандидат; добијена
студентска признања; активно познавање страних језика;
активно познавање рада на рачунару. Посебни услови,
оцена испуњености услова и поступак избора наставника и
сарадника утврђени су и спровешће се у складу са Законом
о високом образовању, Правилником о ближим условима
за избор наставника Универзитета у Приштини - Косовска
Митровица, Статутом и Правилником о условима, начину и
поступку избора у звање сарадника Медицинског факултета у Приштини - Косовска Митровица. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказ о испуњености
услова из става 2. конкурса. Конкурс је отворен 15 дана
од дана објављивања. Пријаве доставити на адресу: Медицински факултет у Приштини, 38220 Косовска Митровица,
Анри Динана бб или предајом Архиви Факултета.

К РА Љ Е В О
ОШ „ПОПИНСКИ БОРЦИ“
36210 Врњачка Бања
Хероја Маричића 12
тел. 036/611-440

Наставник географије

на одређено време до краја школске
2017/2018. године, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС“,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да
испуњава услове у складу са чланом 8 став 4 и 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/15) и да
има одговарајуће образовање, у складу са Правилником
о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16 и 11/16). Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: 1. уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; 2. извод из
матичне књиге рођених; 3. оригинал или оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 4. доказ о
испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања (посебна потврда да је у
току студија положио испите из педагогије и психологије,
односно да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или уверење о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу);
5. доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 5
Закона о основама система образовања и васпитања - за
извођење наставе на српском језику (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). Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу:
ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања, Хероја Маричића
12. Детаљније информације на број телефона: 036/611440. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

Национална служба
за запошљавање

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“
36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Оглас објављен 13.09.2017. године у публикацији
„Послови“ мења се у следећем:
•n за радно место: васпитач у продуженом боравку, на
одређено време ради замене запослене на породиљском
одсуству и одсуству ради неге детета, исправља се тако да
гласи: радно место наставника разредне наставе - васпитач у продуженом боравку на одређено време ради замене
запослене на породиљском одсуству и одсуству ради неге
детета;
• за радно место: секретар, на одређено време до повратка
запослене са јавне функције на коју је именована, допуњује
се у условима, тако што се додаје уз степен стручне спреме:
високо образовање из образовно-научне области правних
наука, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године.
• у условима за друго и треће радно место: Услови конкурса у погледу стручне спреме одређени су сходно одредбама чланова 8, 120 и члана 121, став 9 и став 10 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013, 68/2015 и 62/2016),
Правилника о врсти и степену стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“,
број 11/2016, 2/2017 и 3/2017): а) да има високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; б) да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; наставник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има ово образовање, исправља се тако да гласи: Услови конкурса за радно
место под редним бројем 2 су да: 1. има високо образовање које је стекао 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, а из образовно-научне области
у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС“, број 11/2016, 2/2017 и 3/2017), за радно
место наставника српског језика у основној школи; 2. 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, у складу са одредбама чланова 8,
120 и члана 121, став 9 и став 10 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009,
52/2011 и 55/2013, 68/2015 и 62/2016); наставник који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има ово образовање; услови конкурса за радно место под бројем 3 су: 1. да има високо образовање које
је стекао 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, а из образовно-научне области у
складу са Правиликом о врсти и степену стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“, број 11/2016, 2/2017 и 3/2017) за радно место
наставника разредене наставе - васпитач у продуженом
боравку; 2. 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, у складу са одредбама чланова 8, 120 и члана 121, став 9 и став 10 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
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Наука и образовање
РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013, 68/2015 и 62/2016).
Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има ово образовање.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
исправке конкурса у публикацији „Послови“. У осталом
делу конкурс остаје непромењен.

ОШ „МИЛУНКА САВИЋ“
36206 Витановац
тел. 036/5871-587, 871-399

Наставник физичког васпитања

са 5% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и образовање прописано чланом 3 тачка 12 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/2017); 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
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат
треба да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију документа који издаје високошколска установа, односно уверење или други одговарајући документ о положеном
испиту из педагогоје и психологије у току студија или доказ
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (прибавља школа по службеној дужности);
здравствено уверење (подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду); кратку биографију; уколико
кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског
језика по прогаму одговарајуће високошколске установе.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављиваља огласа у публикацији „Послови“, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације могу се добити код секретара школе и
путем телефона: 036/5871-587.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „НАДА ПОПОВИЋ“
37000 Крушевац, Ломничке борбе 7
тел. 037/3547-610

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запосленог одсутног преко 60 дана

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запосленог одсутног преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане
чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да имају одговарајуће високо образовање
у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“ 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16 и 2/17). У радни однос може бити примљено лице
под условима прописаним чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13 - аут. тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС).
Уз пријаву на конкурс са биографским подацима, кандидат
треба да достави следећа документа: оргинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење
о положеном стручном испиту, уколико га поседује (није
обавезан део документације), уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију),
извод из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће ући у разматрање. Пријаве слати на
адресу: ОШ „Нада Поповић“, Ломничке борбе 7, Крушевац,
са назнаком „За конкурс”.
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ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
Крушевац, Чеховљева 1
тел. 037/492-657, 417-700

1. Наставник социологије

са 60% радног времена, на одређено
време две године - приправник
УСЛОВИ: професор социологије, односно дипломирани
социолог, професор филозофије и социологије, дипломирани политиколог, наставни смер, мастер социолог, професор филозофије, дипломирани филозоф, мастер филозоф. Лице из алинеје пете мора имати претходно завршене
основне академске студије социологије. Уколико школа
преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са
лицем које испуњава услове из ст.1 ове тачке наставу и
друге облике образовно-васпитног рада из предмета социологија може да изводи и професор социологије и филозофије, професор марксизма.

2. Наставник филозофије

са 30% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: професор филозофије; дипломирани филозоф;
мастер филозоф. Лице из алинеје треће мора имати претходно завршене основне академске студије филозофије.
Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1 ове тачке,
наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета филозофија може да изводи и професор филозофије
и социологије.
ОСТАЛО: Потребна документација: молба, извод из матичне књиге рођених (венчаних у случају промене презимена), уверење о држављанству, оверена копија одговарајуће дипломе. Кандидати морају имати образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

Спремачица
УСЛОВИ: нижа стручна спрема. Потребна документација:
молба, извод из матичне књиге рођених (венчаних у случају промене презимена), уверење о држављанству, оверена копија одговарајуће дипломе. Конкурс остаје отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
37226 Блажево, Брус

Професор биологије

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: 1. Поред општих услова потребно је да кандидат
испуњава и услове у складу са чл. 8 став 4 Закона о основама систем образовања и васпитања (да је у току студија
положио испите из педагогије и психологије, односно да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова или да је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу) и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да има одговарајуће
образовање и васпитање у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, више или
високо образовање на српском језику).
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: уверење о
држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о испуњености услова из члана 8
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(посебно потврда да је у току студија положио испите из
педагогије, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова или уверење о положеном стручном

испиту, односно испиту за лиценцу), доказ о испуњености
услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања - за извођење наставе на
српском језику (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 високошколске установе). Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Докази о испуњености
услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву, а из тачке 2
пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља
установа. Пријаве слати на адресу школе.

СРЕДЊА ШКОЛА БРУС

37220 Брус, Братиславе Петровић 69
тел. 037/825-167

Професор музичке кутуре

на одређено време до повратка радника
са боловања
УСЛОВИ: VII степе стручне спреме, академски музичар композитор, дипломирани музичар (сви смерови), дипломирани композитор, дипломирани музиколог, дипломирани
музички педагог, дипломирани музичар за медијску област,
професор солфеђа и музичке културе, професор музичке културе, професор музичког васпитања, дипломирани
етномузиколог, дипломирани музичар - педагог, мастер
теоретичар уметности (професионални статуси: музички
педагог, етномузиколог, музиколог, музички теоретичар),
мастер музички уметник (сви професионални статуси), мастер композитор, дипломирани трубач, сходно Правилнику
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији, објављеном у
„Службеном гласнику РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013,
11/2016 и 2/2017 и Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама објављеном у
„Службеном гласнику РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015,
11/82016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017- I и 2/2017-II. Поред
наведених услова, кандидат мора да испуњава и услове
из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање на основу чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања, да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да има држављанство Републике
Србије, да зна језик на коме остварује образовно-васпитни
рад (српски језик). Кандидат подноси: пријаву на конкурс
(потписану), CV, оверен препис дипломе или уверења о
завршеној школи, уверење да се против њега не води кривични поступак, извод из матичне књиге рођених, уверење
да је држављанин Републике Србије. Уверење о здравственој способности ће доставити кандидат који заснује раени
однос по овом огласу. Рок за пријаву на оглас је 8 дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЛЕСКОВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВУКИЦА МИТРОВИЋ“
16000 Лесковац
тел. 016/255-366

Педагошки асистент

на одређено време за школску 2017/18.
годину, односно до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
је држављанин Републике Србије; да има завршен најмање
IV степен стручне спреме; да има положен испит из уводне
обуке за педагошког асистента; да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом (уверење доставља кандидат пре закључења уговора о раду);
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља установа); да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад. Уз пријаву кандидати треба да приложе: краћу радну
биографију (CV), уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија), оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, сертификат Министарства просвете о завршеној уводној обуци за педагошке асистенте,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија). Уверење из казнене евиденције прибавља
установа по службеној дужности. Наведена документа не
смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије
морају бити оверене од стране надлежног органа као доказ
да су верне оригиналу. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. За ближе информације о конкурсу обратити се Правној служби, на телефон:
016/255-366.
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Наука и образовање

НИШ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању ванредног или
редовног професора за ужу научну
област Научне дисциплине у спорту
и физичком васпитању, предмет
Биомеханика
Наставник у звању ванредног или
редовног професора за ужу научну
област Научне дисциплине у спорту
и физичком васпитању, предмет
Кошарка
Наставник у звању ванредног или
редовног професора за ужу научну
област Научне дисциплине у спорту
и физичком васпитању, предмет
Борења
Наставник у звању ванредног или
редовног професора за ужу научну
област Медицинске науке у спорту
и физичком васпитању, предмет
Спортска медицина
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и стицање
звања наставника прописани су чл. 64 и 65 Закона о високом образовању, чл. 120 Статута Универзитета у Нишу и чл.
100 и 101 Статута Факултета спорта и физичког васпитања
у Нишу: у звање ванредног професора може бити изабрано
лице које поред услова за звање доцента има више научних
радова од значаја за развој науке у ужој научној области,
објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење,
односно руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник, односно објављену монографију или
практикум за ужу научну област за коју се бира и више
радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима; у звање редовног професора може бити
изабрано лице које поред услова за избор за звање ванредног професора има 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, објављен
уџбеник, монографију или оригинално стручно остварење,
остварене резултате у развоју научно - наставног подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер студијама, а посебно менторство у
магистарским тезама или докторским дисертацијама, као и
учешће у комисијама за оцену и одбрану магистарских теза
и докторских дисертација. Уз пријаву доставити: биографске податке, препис дипломе о стеченом научном називу
доктора наука, списак радова са библиографским подацима, као и саме радове. Рок за пријаву: 15 дана.

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Медицинске науке у спорту
и физичком васпитању, предмет
Хигијена и сродни предмети
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и стицање
звања наставника прописани су чл. 64 и 65 Закона о високом образовању, чл. 120 Статута Универзитета у Нишу и чл.
99 и 100 Статута Факултета спорта и физичког васпитања у
Нишу: у звање доцента може бити изабрано лице које има
научни назив доктора наука из уже научне области за коју
се бира (предност има кандидат који има тему доктората из
предмета за који се бира), научне, односно стручне радове
објављене у научним часописима и зборницима са рецензијама и способност за наставни рад; у звање ванредног
професора може бити изабрано лице које поред услова за
звање доцента има 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, односно руковођење или
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију или практикум за ужу научну област за коју се бира и
више радова саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима. Уз пријаву доставити: биографске
податке, препис дипломе о стеченом научном називу доктора наука, списак радова са библиографским подацима,
као и саме радове. Рок за пријаву: 15 дана.
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НОВИ СА Д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

18410 Дољевац, Вука Караџића 6
тел. 018/4151-422

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-427

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог, до 31.08.2018. године

Наставник енглеског језика

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

Наставник историје

са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15): одговарајуће високо образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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; занимање према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/12, 15/13, 10/16). Кандидати уз пријаву треба да доставе: оверену копију дипломе о одговарајућем образовању;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење 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 школа); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима (уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
МОШ „25. МАЈ“

на одређено време од 5 година, почев од
дана ступања на снагу уговора о раду
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке примењена
математика, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.
Приложити: пријаву за заснивање радног односа и избор у
звање (навести звање, прецизан назив уже области и датум
објављивања конкурса), краћу биографију, библиографију
(списак радова), оверене фотокопије диплома и додатака
дипломама на свим нивоима студија, дипломама стеченим
у иностранству потребно је приложити доказ о признавању
стране високошколске исправе, фотокопирану или очитану
личну карту, остале доказе о испуњености услова конкурса
као и фотокопије објављених научних, односно стручних
радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним или домаћим научним скуповима са
рецензијом, односно признатих уметничких дела, оригиналних стручних остварења (пројеката, студија, патената,
оригиналних метода и сл.), објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака за ужу област за коју
се бира. Сваки кандидат који се јавља на конкурс за заснивање радног односа и избор у звање наставника треба да
попуни електронски образац са подацима о кандидату који
се налази на сајту Универзитета у Новом Саду (http://www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izboru-zvanje) и исти пошаље не мејл: opstaftn@uns.ac.rs. За
сваку одредницу коју кандидат испуњава у електронском
формулару неопходно је приложити доказе у форми одлуке, решења, потврде и сл. Комисија ће разматрати само
благовремене и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање
ступа на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о
раду. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс посебно.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

21426 Вајска, Маршала Тита 33

Наставник техничког и
информатичког образовања и
информатике и рачунарства

36307 Делимеђе
тел. 020/453-270

у другом циклусу основног образовања
и васпитања, на одређено време до
повратка радника који је именован на
место директора школе

Наставник биологије

на одређено време до 31.08.2018.
године, са 80% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање, у складу са чланом 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи; држављанство Републике Србије; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
Предвиђена је претходна психолошка процена способности кандидата за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву
кандидат подноси следећа документа: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење да није осуђиван или кажњаван
(прибавља установа) и уверење да се не води кривични
поступак и истрага. Обавезно доставити доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврда, уверење и слично) из члана
8 став 4 Закона о основама система образовања (од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе), чл. 121 став 9 и 10.
Пријаве са документацијом слати на адресу школе: МОШ
„25. мај“, 36307 Делимеђе. Ближе информације могу се
добити путем телефона: 020/453-270.

Посао се не чека,
посао се тражи

Наставник у звању доцента за ужу
област Теоријска и примењена
математика

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставнике основне школе, у складу са чланом 8
и чланом 120 став 1 ЗОСОВ („Сл. гласник РС” број 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015
и 62/2016 - одлука УС) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС“, број 11/2012, 15/2013 и
2/2016). Кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; знање језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад; извршена психолошка процена
способности за рад са децом и ученицима, у складу са законом. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са
неовереном документацијом, неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству, оргинал или оверену копију не старију од 6
месеци); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина (кандидати за послове наставника и стручних сарадника, при чему се сматра да наставник и стручни
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, има образовање из наведених дисциплина); оверен препис или оверену фотокопију уверења
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Наука и образовање
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати
радни однос без положеног одговарајућег испита); доказ о
знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на том језику, пошто се сматра да они познају језик на
којем се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о избору
кандидата директор ће донети у року од тридесет дана од
дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве послати на горенаведену адресу.

52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15): стечено
средње образовање у трајању од четири године - медицинска сестра васпитач оспособљена за рад са децом узраста од
шест месеци до две године; са децом узраста од две до три
године лице које има средње образовање (медицинска сестра
- васпитач) и лице које има одговарајуће више образовање
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије) на којима је оспособљено
за рад са децом јасленог узраста - васпитач.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ“

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, у складу са
чланом 132 Закона о основама система
образовања и васпитања
2 извршиоца

21400 Бачка Паланка, Краља Петра I 2

Наставник електронског пословања

са 25% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник
РС“ бр. 24/05, 61/05 и 54/09), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чл. 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4, 5 и чл. 8
став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 52/11, 55/13); одговарајуће образовање по чл. 8 и чл. 121 став 9 и 10 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), потребна школска
спрема одређена је у Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада електротехника,
образовни профил електротехничар информационих технологија - оглед („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
9/2014).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност услова
предвиђених законом, Правилником и овим конкурсом, и
то: диплому о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија); потврду или уверење високошколске
установе о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених;
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључење уговора о раду; доказ да кандидат није
осуђиван прибавља школа; доказ да кандидат зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
Документација се доставља у оригиналу или овереним
фотокопијама. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као
и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу школе или
донети лично у просторије школе, радним даном од 8.00
до 12.00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, у складу са
чланом 132 Закона о основама система
образовања и васпитања
6 извршилаца
УСЛОВИ: Услови за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника прописани су чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15): одговарајуће више односно одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне студије или
основне академске студије) у трајању од три године - васпитач или на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије).

Спремачица у вртићу

УСЛОВИ: завршена основна школа и положен курс хигијенског минимума.

Сервирка у вртићу

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, у складу са
чланом 132 Закона о основама система
образовања и васпитања
УСЛОВИ: завршена основна школа положен курс хигијенског минимума.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да
испуњавају и услове прописане чл. 120 став 1 тачке 1, 2, 3,
4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми, уверење о
држављанству. Фотокопије морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања радног
односа дужан је да достави лекарско уверење и санитарну књижицу. Доказ о неосућиваности правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа од надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Писане пријаве
могу се доставити путем поште или донети лично на наведену адресу, са назнаком „За конкурс и навођењем радног
места за које се кандидат пријављује.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА „2. ОКТОБАР”
26322 Николинци, Главна 42

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање - средња стручна
спрема; 2. психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; 3. да кандидати нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5.
да знају румунски језик; 6. да знају ромски језик; 7. годину
дана искуства у раду са децом из маргинализованих група.
Кандидати уз потписану пријаву треба да поднесу следећа
документа: радну биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених,
доказ о знању румунског језика, доказ о радном искуству са
децом из маргинализованих група. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а проверу
психофизичких способности кандидата врши надлежна
служба за запошљавање. Пријаве слати на адресу: Основна школа „2. октобар“, 26322 Николинци, Главна 42, са
назнаком „За конкурс“. За све информације обратити се
секретару школе на телефон: 013/655-135. Рок за пријаву
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, у складу са
чланом 132 Закона о основама система
образовања и васпитања
3 извршиоца
УСЛОВИ: Услови за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника прописани су чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,

Бесплатна публикација о запошљавању

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ „МАРА МАНДИЋ“
26000 Панчево, Цара Душана 34
тел/факс: 013/353-284
e-mail: info@maramandic.edu.rs

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: дипломирани дефектолог/мастер дефектолог тифлолог.

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: дипломирани дефектолог/мастер дефектолог олигофренолог.

Наставник индивидуалне наставе логопед
на одређено време до краја школске
године, тј. до 31.08.2018.

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог/мастер дефектолог логопед.
ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће образовање у
складу са чланом 8 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/2011,
55/13 и 68/15); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: краћу
биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених. Лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре
закључења уговора о раду, а уверење да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања прибавља школа по службеној дужности. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу: ШОСО „Мара Мандић“, Цара
Душана 34, 26000 Панчево или предати лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 013/353-284.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА“
26000 Панчево
Душана Петровића Шанета 11

Наставник српског језика и
књижевности

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најкасније до
31.08.2018. године
УСЛОВИ: завршене студије 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 основне студије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године: 1. професор српског језика и
књижевности, 2. професор српског језика и књижевности
са општом лингвистиком, 3. професор српске књижевности и језика, 4. професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, 5. дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, 6. дипломирани
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 7. професор, односно дипломирани филолог
за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 8.
професор односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 9. професор српскохрватског језика и опште лингвистике, 10. професор
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 11.
професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима, 12. професор, односно дипломирани
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филолог за југословенску и општу ккњижевност, 13. професор југословенске књижевности са страним језиком, 14.
дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 15.
дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 16.
професор српског језика и српске књижевности, 17. дипломирани компаратиста, 18. мастер филолог/студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и
језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија/
Српски језик и лингвистика, Српска књижевност и језик са
компаратистиком, 19. мастер професор језика и књижевности, студијски програми: Српски језик и књижевност,
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, 20. професор
српскохрватског језика и књижевности, 21. мастер филолог
из области филолошких наука, 22. професор југословенске
књижевности и српског језика.

Наставник информатике и
рачунарства

са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, најкасније до 23.12.2019.
године
УСЛОВИ: завршене студије 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 завршене основне студије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005: професор информатике, професор
информатике у образовању, професор информатике и техничког образовања, дипломирани инжењер информатике,
дипломирани инжењер пословне информатике, диплимирани инжењер електротехнике за рачунску технику и
информатику, дипломирани математичар за рачунарство
и информатику, дипломирани инжењер организације рада
- смер кибернетски, дипломирани инжењер организације
за информационе системе, дипломирани инжењер за
информационе системе, дипломирани инжењер организационих наука - одсек за информационе системе, дипломирани економиста за економику, статистику и информатику,
дипломирани математичар, професор математике, професор физике, дипломирани инжењер електротехнике, смер
рачунске технике и информатике, дипломирани инжењер
електронике, професор технике и информатике, професор
техничког образовања, професор електротехнике, професор машинства, дипломирани инжењер менаџмента за
информационо-управљачке и комуникационе системе,
професор информатике-математике, дипломирани информатичар, дипломирани информатичар - пословна информатика, дипломирани информатичар - професор информатике, професор географије - информатике, дипломирани
информатичар - мастер, дипломирани професор географије - информатике, мастер, професор физике - информатике, дипломирани професор физике - информатике
- мастер, дипломирани професор информатике мастер,
дипломирани информатичар - мастер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску
технику и информатику, дипломирани економиста за економску статистику и информатику, дипломирани физичар,
дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и
информатика - мастер, мастер математичар, мастер информатичар, мастер инжењер електротехнике и рачунарства,
мастер економиста, мастер професор информатике и математике, мастер професор информатике и физике, мастер
професор физике и информатике, мастер професор географије и информатике, мастер професор технике и информатике, мастер професор информатике и технике, мастер
инжењер информационих технологија, мастер инжењер
организационих наука, смер Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
- мастер, дипломирани инжењер организационих наука мастер из области информационих система и технологија,
дипломирани професор информатике и математике - мастер, дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор информатике и технике - мастер, професор основа технике и информатике, професор
географије и информатике, мастер професор информатике
и физике, мастер професор информатике и математике,
дипломирани индустријски менаџер. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета информатика и
рачунарство може да изводи и лице које је на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, савладало програм рачунарства и информатике
у трајању од најмање четири семестра. Наставу и друге
облике образовно-васпитног рада из предмета информатика и рачунарство може да изводи и лице које је стекло
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академско звање мастер, које у оквиру завршених студија
мора имати положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области Програмирање и
најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће
области - Математика или Теоријско рачунарство.
ОСТАЛО: Кандидат треба 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. У радни однос у школи може да буде примљено лице које има:
одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс доставити: 1. диплому односно уверење о одговарајућој врсти и степену образовања (оверена фотокопија),
2. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци, оверена фотокопија), 3. извод из матичне књиге
рођених (на новом обрасцу), 4. доказ о познавању српског
језика - признаје се диплома, 5. 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. Уверење о некажњавању школа прибавља службеним путем.
Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима кандидата који уђу у ужи избор врши надлежна служба
за послове запошљавања - доказ о испуњености овог услова
прибавља школа. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријаве на конкурс доставити на горенаведену адресу, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“
26220 Ковин, Цара Лазара 261

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може се
пријавити кандидат који испуњава услове предвиђене
чл. 8, 59 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања и опште услове: 1. да има одговарајуће 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; 2. да поседује дозволу за рад; 3.
да је савладао обуку и да има положен испит за директора школе; 4. да има најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања и васпитања; 5. да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 6. да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; 7. да зна језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад. Поред молбе са кратком биографијом, кандидати подносе следећа
документа којима доказују да испуњавају тражене услове:
диплому о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству које није старије од 6 месеци или оверену фотокопију уверења о држављанству која
није старија од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија која није старија од 6
месеци), уверење из основног суда да се не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), уверење о испуњавању услова из тачке 6 прибавља установа, одговарајуће
лекарско уверење које није старије од 6 месеци (подноси
се пре закључења уговора о раду), потврду о радном стажу
у просвети, уверење о положеном испиту за директора
установе, уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија). С обзиром да Министарство
просвете није организовало полагање испита за директора
установе, пријава која не буде садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Сва потребна обавештења могу се
добити од секретара школе, на телефон 013/742-200, од
08.00 до 14.00 часова. Пријаве са потребном документацијом о испуњавању услова подносе се на адресу школе:
Цара Лазара 261, 26200 Ковин.

ПОЖ АРЕВАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Наставник електрогрупе предмета

на одређено време до престанка
функције помоћника директора, најдуже
до 31.08.2018. године, са 41,50% радног
времена
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије и специјалистичке струковне студије),
VII степен.

Наставник грађанског васпитања

са 41,50% радног времена, на одређено
време до престанка функције помоћника
директора, а најдуже до 31.08.2018.
године
УСЛОВИ: Наведена лица поред испуњавања општих услова могу да изводе наставу ако су похађала један или више
од следећих програма: Обука за наставника грађанског
васпитања, Интерактивна обука/тимски рад, Ни црно ни
бело, Умеће одрастања, Умеће комуникације, Активна
настава/учење, Едукација за ненасиље, Речи су прозори
или зидови, Чувари осмеха, Учионица добре воље, Култура
критичког мишљења, Буквар дечјих права, Дебатни клуб,
Безбедно дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме
наставника стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидати дужни су да доставе и следећу документацију: 1.
оверену фотокопију дипломе; 2. уверење о држављанству;
3. извод из матичне књиге рођених; 4. уверење да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доставља се пре закључења уговора о раду); 5.
уверење 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); 6. доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичних 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;
7. да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Пријаве са потребном документацијом доставити на
адресу: Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“,
Костолац, Боже Димитријевића бб. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
12305 Мелница
тел. 012/348-570
e-mail: skola@melnica.edu.rs

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 64,4%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидати за наставника енглеског језика треба
да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће
образовање из члана 8 став 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016), да испуњавају услове
прописане у чл. 120 став 2 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о
основама система образовања и васпитања - за наставника
енглеског језика.

Васпитач у предшколској групи

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Посао васпитача у предшколској установи може
да обавља лице са стеченим одговарајућим високим високим образовањем на студијама првог степена, студијама
другог степена, студијама у трајању од три године, вишим
образовањем, односно са одговарајућим средњим образовањем, у складу са посебним законом.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 1. доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе); 2. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима; 3. доказ да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4.
уверење да имају држављанство Републике Србије. Докази под 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из
тачке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3
прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс
слати на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“, 12305 Мелница,
телефон: 012/348-570, skola@melnica.edu.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

12000 Пожаревац
Јована Шербановића 10
тел. 012/540-225, тел/факс: 012/223-371

Стручни сарадник - педагог
на одређено време

УСЛОВИ: професор педагогије, дипломирани педагог општи смер или смер школске педагогије, дипломирани
школски педагог - психолог, дипломирани педагог, мастер
педагог, дипломирани педагог - мастер.

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, професор математике и рачунарства, дипломирани
математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика,
дипломирани математичар - математика финансија (са
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер професор
математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике
и математике, дипломирани професор математике мастер,
дипломирани математичар - мастер, дипломирани инж.
математике - мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика,
дипломирани инж. математике (са изборним предметом
Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математи-

Бесплатна публикација о запошљавању

ке - теоријско усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер, треба
да имају завршене основне академске студије на студијским
програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета Геометрија
или Основи геометрије или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике).

Наставник физике

на одређено време до повратка одсутног
радника са боловања, са 10% радног
времена
УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и
хемију, професор физике и основа технике, дипломирани
педагог за физику и основе технике, професор физике и
математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани
физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор физике
и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу
школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани
професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу,
дипломирани физичар за општу физику, дипломирани
физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање
ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике - информатике, дипломирани физичар - медицинска физика, дипломирани професор физике - мастер,
дипломирани физичар - мастер, мастер физичар, мастер
професор физике, мастер професор физике и хемије,
мастер професор физике и информатике, дипломирани
физичар - мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, дипломирани
физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике - хемије - мастер, дипломирани професор
физике - информатике - мастер, дипломирани физичар професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер,
дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер, дипломирани физичар - професор физике
и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу
- мастер, мастер професор математике и физике, мастер
професор информатике и физике, дипломирани физичар
- информатичар. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима из области физике. Кандидат мора да испуњава услове из Правилника о степену
стручног образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) и из
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања
у погледу стручне спреме, као и 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.
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси и доказе о испуњености услова из чл. 120 наведеног закона, односно доказ да
има одговарајуће образовање, да има држављанство Републике Србије и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, не старији од 6 месеци, доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ да лице
није осуђивано за кривична дела наведена у чл. 120 ст. 1
тач. 3 прибавља установа. Уколико је диплома о стеченом
образовању издата на српском језику, то је доказ да кандидат зна српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на тест психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима код надлежне
службе за послове запошљавања. Докази о испуњености
услова се подносе у оригиналу или као оверене фотокопије. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у обзир.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“

12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70
тел. 012/223-388, 012/541-156

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Помоћни наставник практичне
наставе и вежби и помоћник
магационера

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, и то: за радно место
наставника математике - високо образовање прописано чланом 8 став 2 тачке 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 2 Правилника о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 8/2015, 11/2016,
13/2016 - испр., 13/2016 и 2/2017), као и образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; сходно члану 121 став 10 Закона, наставник, васпитач
и стручни сарадник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да има одговарајуће
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; за радно место васпитача у дому ученика - високо
образовање прописано чланом 8 став 2 тачке 1 и 2 ЗОСОВ
и чланом 2 Правилника о врсти образовања васпитача и
стручних сарадника и условима и критеријумима за избор
стручног сарадника - асистента у дому ученика („Службени
гласник Републике Србије“, број 77/2014), као и образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; сходно члану 121 став 10 Закона, наставник, васпитач
и стручни сарадник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да има одговарајуће
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина; за радно место помоћног наставник практичне
наставе и вежби и помоћника магационера - одговарајуће
средње образовање у трајању од четири године, и то: техничар за пејзажну архитектуру, техничар хортикултуре или
пољопривредни техничар; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) држављанство Републике Србије; 5)
познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, кандидат подноси следеће доказе:1) оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 2)
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал
или оверену фотокопију; 3) извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; 4) за радно место
наставника математике и васпитача у дому ученика - доказ
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченог на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно уверење или други
одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и
психологије у току студија или доказ о положеном стручном
испиту, односно положеном испиту за лиценцу; 5) уколико
кандидат није стекао средње, више или високо образовање
на српском језику, у обавези је да достави доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уврење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве послати на адресу: Пољопривредна школа
са домом ученика „Соња Маринковић“, Пожаревац, Илије
Бирчанина 70, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити у школи или путем телефона:
012/223-388 или 012/541-156.
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Наука и образовање

ПРОКУПЉЕ
СРЕДЊА ШКОЛА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Светосавска 23
тел. 027/8362-020

Професор српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, завршене
студије 2. степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или завршене основне студије у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године. У погледу врсте образовања: професор, односно
дипломирани филолог за српски језик и књижевност, као
и остале врсте образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних
премета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама.

Професор математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са радном
нормом 27,78%

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ИВО АНДРИЋ”

11311 Радинац, Спасоја Пејановића бб
тел. 026/701-078

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

ПУ „НАША РАДОСТ“

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 и 4
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и чл. 3 тач. 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017); остали услови прописани чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци) и доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи (оверена фотокопија додатка дипломи
или оверена фотокопија уверења високошколске установе),
односно да је лице у току студија положило испите из педагогије и психологије или уверење о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (оверена фотокопија),
доказ о знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад-српски језик). Уверење о неосуђиваности
кандидата прибавља школа, док се уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси пре закључења уговора о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Директор

11300 Смедерево, Улица слободе 3
тел. 026/617-383

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, завршене
студије 2. степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или завршене основне студије у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године. У погледу врсте образовања: професор математике, односно дипломирани математичар, као и остале врсте
образовања у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних премета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама.
ОСТАЛО: Кандидати морају поседовати: 1) горенаведену
стручну спрему, као и да испуњавају услове из члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања; 2) да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из тачака 1 и 4 подносе се
уз пријаву на конкурс, као и извод из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси се пре
закључивања уговора о раду. Доказ о испуњености услова
из тачке 3 прибавља школа. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања.

18420 Блаце, Браће Вуксановић 20
тел. 027/371-268

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора предшколске установе може бити
изабрано лице које има одговарајуће високо образовање
предвиђено чланом 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 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за
васпитача или стручног сарадника и најмање пет година
радног стажа у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. За директора предшколске
установе може бити изабран и васпитач који уз испуњеност
осталих услова има одговарајуће образовање из члана 8
став 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(високо образовање на студијама првог степена, студијама
у трајању од три године или више образовање) и најмање
десет година радног стажа у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат
треба да поседује дозволу за рад (лиценцу), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом,
држављанство РС, да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни рад, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
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кандидат подноси: извод из матичне књиге рођених, доказ о
држављанству, биографске податке, оверен препис дипломе
о завршеном факултету, оверен препис уверења о положеном стручном испиту (лиценцу), потврду о радном искуству
са подацима о пословима и задацима које је обављао, прилоге којима доказује своје стручне, организационе и друге
квалитете, уверење да није осуђиван, односно да не постоји
забрана обављања послова директора предшколске установе. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат. Директор предшколске установе бира се на период од 4 године.
Мандат директора школе тече од дана ступања на дужност.
Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса, поштом или лично на наведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора“.
Кандидати ће бити обавештени о одлуци Управног одбора
у року од 8 дана од дана именовања. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара установе и на број
телефона: 027/371-268.
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ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ
Наставник математике

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства или до повратка
директора на радно место за које
се конкурс расписује (радница на
породиљском одсуству је запослена
на одређено време до истека мандата
директору школе)

Наставник рачунарства и
информатике

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства или до повратка
директора на радно место за које
се конкурс расписује (радница на
породиљском одсуству је запослена
на одређено време до истека мандата
директору школе)
УСЛОВИ: у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.

15/2013, 11/2016 и 2/2017); психичка, физичка и здравствена способност за рад у установи; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да је држављанин Републике Србије; знање
српског језика; образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или да је кандидат у току
студија положио испите из психологије и педагогије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног
сарадника директор ће извршити ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Сви кандидати подлежу пробном
раду у трајању од 6 месеци. Уз пријаву кандидат је дужан
да достави доказе о испуњавању услова конкурса: доказ о
одговарајућем образовању и доказ о држављанству Републике Србије као и уверење или други документ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (оверене фотокопије или у оригиналу). Кандидати
са завршеним мастер студијама достављају и оверену фотокопију дипломе о завршеним основним академским студијама. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности (лекарско уверење) подноси се пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати у поступку избора кандидата. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: 11300 Смедерево, Улица слободе 3.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/641-360

Оглас објављен 07.06.2017. године у публикацији
„Послови“, за радно место наставника услуживања
- 1 извршилац, поништава се у целости.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 59, односно чланом 8 став 1 и 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15 и 62/16) и
Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
108/15), и то: да има одговарајуће високо образовање из
члана 8 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника или стручног сарадника; да
има дозволу за рад (лиценцу), односно положен стручни
испит, обуку и положен испит за директора; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да
познаје језик на коме се изводи 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 или за привредни
преступ у вршењу раније дужности; да има најмање пет
година рада у школи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или
оверену фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; доказ о држављанству
Републике Србије, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци); доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику - уверење високошколске
установе да је кандидат положио српски језик; потврду о
радном стажу у школи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; преглед
кретања у служби са биографским подацима - радна биографија; оквирни план рада за време мандата; евентуалне прилоге којима доказује своје стручне, организационе,
педагошке и друге способности (необавезно). Уверење да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања или за привредни преступ
у вршењу раније дужности, као и да није под истрагом,
прибавља школа. Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
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ственој способности за рад са децом и ученицима подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Како обука и
полагање испита за директора школе, из члана 59 Закона
о основама система образовања и васпитања, нису организовани, документација кандидата сматраће се комплетном уколико су сва друга документа уредно достављена,
а изабрани кандидат биће у обавези да положи испит за
директора у законском року. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће узети у разматрање. Пријаве
се достављају непосредно или путем поште, са назнаком
„Пријава на конкурс за директора“, на адресу школе. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара, на
телефон: 026/4622-534.

МАШИНСКА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА „ГОША“
Смедеревска Паланка, Индустријска 66
тел. 026/317-310

Наставник машинске групе предмета

на одређено време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске
струдије) или завршен машински факултет по програму
који је важио до 10. септембра 2005. године (седми степен стручне спреме); да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије.

Наставник електрогрупе предмета

на одређено време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске струдије) или завршен електротехнички факултет
по програму који је важио до 10. септембра 2005. године
(седми степен стручне спреме); да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правоснажном за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике Србије.

ОСНОВНА ШКОЛА „ОЛГА
МИЛОШЕВИЋ“

Смедеревска Паланка, Француска 4
тел. 026/310-998, 026/317-735
e-mail: osolgamilosevic@wordpress.com

Учитељ у продуженом боравку
на одређено време

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање; 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.
држављанство Републике Србије. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СППШ „СТЕВАН ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ“
22400 Рума, Вука Караџића 70
тел/факс: 022/474-784, 022/470-944
e-mail: brile.ruma@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може се
пријавити кандидат који испуњава услове предвиђене
чл. 8, 59 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања и опште услове: 1. да има одговарајуће образовање: на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
вискоко образовање почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2. да поседује дозволу за
рад; 3. да је савладао обуку и да има положен испит за
директора установе; 4. да има најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одоварајућег образовања; 5. да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 6. да није осуђиван правоснажном пресудом
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за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; 7. да зна
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Поред молбе са кратком биографијом, кандидати
подносе следећа документа којима доказују да испуњавају
тражене услове: диплому о стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија), уверење о држављанству које није
старије од 6 месеци или оверену фотокопију уверења о
држављанству која није старија од 6 месеци, извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија
која није старија од 6 месеци), уверење из основног суда
да се не води кривични поступак (не старије од 6 месеци),
уверење о испуњавању услова из тачке 6 прибавља установа, одговарајуће лекарско уверење које није старије од
6 месеци (подноси се пре закључивања уговора о раду),
потврду о радном стажу у просвети, уверење о положеном испиту за директора установе, уверење о положеном
стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија). С
обзиром да Министарсво просвете није организовало полагање испита за директора установе, пријава која не буде
садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, телефон: 022/474-784. Пријаве са потребном документацијом
о испуњавању услова подносе се на адресу школе: Вука
Караџића 70, Рума.

ОШ „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“

22421 Буђановци, Небојше Јерковића 1
тел/факс: 022/447-214
e-mail: osbudj@mts.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Пријављени кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015
- аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и
Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/15):
да имају одговарајуће високо образовање: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање од 10. септембра 2005. године; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога;
да имају дозволу за рад (лиценцу); да имају обуку и положен испит за директора установе (одложен услов); да имају
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да су држављани Републике Србије, да имају психичку и физичку способност за рад са децом и ученицима,
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, да знају језик на коме
се одвија образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву
треба да приложе следеће доказе: биографију, диплому
о стеченом образовању, уверење о положеном стручном
испиту (лиценци), потврду о радном искуству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, личну карту (очитана или фотокопија). Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела из члана 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа. Лекарско уверење из члана 120
став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и
васпитања подноси се пре закључења уговора о раду.
Потребно је приложити оргинале или оверене фотокопије
докумената. Пријаве на конкурс се достављају поштом или
лично на адресу: ОШ „Небојша Јерковић“, Небојше Јерковића 1, 22421 Буђановци. Оглас је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Телефон за информације: 022/447-214. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

ОШ „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“

22421 Буђановци, Небојше Јерковића 1
тел/факс: 022/447-214
e-mail: osbudj@mts.rs

Шеф рачуноводства

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015- аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука
УС): да имају одговарајуће високо образовање економске
струке: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо
образовање од 10. септембра 2005. године; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године.

Андрагошки асистент

на одређено време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука
УС): да имају одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“ бр. 11/2012,
15/2013) и Правилником о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава за
стицање статуса јавно признатог организатора активности
образовања одраслих („Сл. гласник РС“, бр. 89/2015); 4.
степен стручне спреме.

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 94%
радног времена

Наставник грађанског васпитања

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

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 44%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука
УС): да имају одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање од 10.
септембра 2005. године; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука
УС) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016). Кандидати
морају имати образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Остали услови за сва радна места: да су кандидати држављани Републике Србије, да имају психичку и
физичку способност за рад са ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, да знају језик на коме се одвија
образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву треба да
приложе следеће доказе: биографију, диплому о стеченом
високом образовању, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, личну карту (очитана или фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља установа. Лекарско
уверење из члана 120 став 1 тачка 2 Закона о основама
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Наука и образовање
система образовања и васпитања подноси се пре закључења уговора о раду. (Потребно је приложити оригинале
или оверене фотокопије докумената). Пријаве на конкурс
се достављају поштом или лично на адресу ОШ „Небојша
Јерковић“, Небојше Јерковића 1, 22421 Буђановци. Оглас
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Телефон за информације: 022/447-214. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

СУБОТИЦА
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Професор струковних студија за ужу
научну област Развојно машинство
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15
- аутентично тумачење, 68/15 и 87/2016), Правилником о
условима, начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника и сарадника и Статутом Високе
техничке школе струковних студија у Суботици. Уз пријаву
на конкурс кандидати подносе: биографију са подацима о
досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, као и о академском звању доктора, списак
радова као и саме радове (на захтев комисије), уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ
да нису осуђивани (прибавља се у МУП-у) и доказ да нису
под истрагом (прибавља се у суду). Пријаву са доказима
о испуњавању услова конкурса доставити Секретаријату
школе, на адресу: Висока техничка школа струковних студија, Марка Орешковића 16, Суботица, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И
ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Банијска 67

Сарадник - област нутриционизма

Наставник за избор у звање
предавача и заснивање радног
односа из поља медицинских
наука, област Медицинске науке,
ужа научна област Клиничке
медицинске науке (Здравствена нега
у неурологији и Здравствена нега у
психијатрији)
са пуним радним временом подељеним
између здравствене установе као
наставне базе и школе на одређено
време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, магистар медицинских наука или специјалиста неуропсихијатрије, специјалиста струковна медицинска
сестра, објављени стручни радови и способност за наставни рад. Остали услови су утврђени Законом о високом
образовању, Статутом Школе, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника и наставника и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова, у складу са којима ће бити
извршен избор између пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: биографију са свим битним подацима: кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или
фирма, трајање запослења и звање - навести сва звања),
списак радова, остале податке: о наставном раду, научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном
доприносу, о ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске установе, ваннаставним активностима, доприносу локалној и широј заједници; признањима и наградама. Докази у овереној фотокопији: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, све
високошколске дипломе и додатак дипломи или нострификације диплома стечене у иностранству, доказ надлежног
органа поводом чињенице да кандидат није под истрагом.
Пријаве на конкурс подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу. Сву конкурсну документацију, као доказе
о испуњености услова, доставити и у електронској форми
(на компакт диску - CD). Упућују се кандидати да користе
образац пријаве на конкурс који се налази на сајту школе:
www.vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у обзир и бити разматране.

ван радног односа по уговору о
ангажовању и избор у звање сарадника
практичара из области нутриционизма,
на одређено време од 1 године, из
следећих установа: Општа болница
Суботица, ПУ „Наша радост“ Суботица и
Студентски центар Суботица
3 извршиоца
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Шабац, Карађорђева 39
тел. 015/353-622, 060/6070-585
e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
Опис посла: предавач немачког језика (групна и индивидуална настава); врста радног односа: допунски рад (на 12
месеци).
УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика, дипломирани професор немачког језика, рад у сменама; послодавац рефундира трошкове превоза до 60 км удаљености од
Шапца, дужина радног времена краћа од пуног. Трајање
конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште,
мејлом или да се јаве на контакт телефоне послодавца.

В РА Њ Е
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПРЕШЕВО“
Прешево, 15. новембра 100
тел. 017/663-130

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме траженог занимања,
односно услови из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити:
држављанство РС, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, извод из матичне књиге рођених, уверење
да кандидат није под истрагом. Рок за пријављивање је 8
дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
17501 Врање, Ратаје
тел. 017/59-003, 59-035

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2017/2018. године
УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме, завршен програм обуке за педагошке асистенте. Кандидат треба да
испуњава и остале услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016 - одлука УС), тј. да има општу здравствену способност, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има
држављанство РС, да познаје језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад и да се налази на листи педагошких асистента. Уз пријаву на конкурс доставити: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ
де се против кандидата не води истрага нити да је подигнута оптужба и да се не води кривични поступак пред судом
(све то не старије од шест месеци), кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, тј. сведочанства. Пријаве слати
на адресу: ОШ „Бранислав Нушић“ Ратаје, 17501 Врање.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

УСЛОВИ: У звање сарадника практичара бира се лице
запослено у установи, односно предузећу, са којим школа
има потписан уговор о сарадњи, које обавља послове из
области за коју се пракса обавља ван седишта високошколске установе и има најмање VI степен стручне спреме и
најмање три године радног искуства у струци. Остали услови су утврђени Законом о високом образовању, Статутом
школе, Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа сарадника и наставника и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
послова, у складу са којима ће бити извршен избор између
пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: биографију са свим битним подацима: кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или
фирма, трајање запослења и звање - навести сва звања),
списак радова, остале податке: о наставном раду, научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном
доприносу, о ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске установе, ваннаставним активностима, доприносу локалној и широј заједници, признањима и
наградама. Докази у овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, све високошколске дипломе и додатак дипломи или нострификације
диплома стечене у иностранству, доказ надлежног органа
поводом чињенице да кандидат није под истрагом. Пријаве
на конкурс подносе се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на горенаведену
адресу. Сву конкурсну документацију, као доказе о испуњености услова конкурса, доставити и у електронској форми
(на компакт диску - CD). Упућују се кандидати да користе
образац пријаве на конкурс који се налази на сајту школе:
www.vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у обзир и бити разматране.

ШАБАЦ
„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО ЗРЕЊАНИН
ОГРАНАК ШАБАЦ

Први утисак је најважнији, будите испред свих

Посао се не чека, посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

СТШ „ПРЕШЕВО“

Прешево, 15. новембар 100
тел. 017/669-130

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме траженог занимања,
односно услови из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама
система образовања и васпитања.

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме траженог занимања,
односно услови из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама
система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: држављанство РС, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, извод из
матичне књиге рођених и уверење да кандидат није под
истрагом. Рок за пријављивање је 8 дана.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

26330 Уљма, Трг ослобођења 3
тел. 013/898-242

Наставник хемије

са 60% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидат мора да испуњава и следеће услове: да
има одговарајуће образовање из 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,
68/15 и 62/16 - одлука УС) и чл. 3 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 11/16, 2/17 и 3/17) за извођење
наставе хемије: дипломирани хемичар, професор хемије,
професор хемије и физике, професор хемије и биологије,
дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство,
професор биологије и хемије, професор физике и хемије
за основну школу, дипломирани професор професор биологије и хемије, дипломирани хемичар - професор хемије,
дипломирани професор хемије - мастер, професор физике хемије, професор географије - хемије, професор биологије
- хемије, дипломирани професор физике - хемије, мастер,
дипломирани професор биологије - хемије, мастер, дипломирани педагог за физику и хемију, дипломирани физичар
- професор физике и хемије за основну школу - мастер,
дипломирани хемичар - мастер, мастер професор хемије,
мастер хемичар, мастер професор физике и хемије, мастер
професор биологије и хемије, мастер физикохемичар. Лица
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије хемије.

Наставник физичког васпитања

са 85% радног времена, на одређено
време до преузимања запосленог, а
најкасније до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидат мора да испуњава и следеће услове: да има
одговарајуће образовање из 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, 68/15 и
62/16 - одлука УС) и чл. 3 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16 и 11/16, 2/17 и 3/17) за извођење наставе физичког васпитања: професор физичког васпитања,
професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор физичког васпитања- дипломирани
тренер са назнаком спортске гране, професор физичког
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања
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и спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта,
мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије,
професор физичког васпитања и спорта, мастер физичког
васпитања и спорта, професор спорта и физичког васпитања, професор спорта и физичке културе.

Наставник техничког и
информатичког образовања

на одређено време до престанка
дужности директора
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидат мора да испуњава и следеће услове: да има
одговарајуће образовање из 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, 68/15 и
62/16 - одлука УС) и чл. 3 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16 и 11/16, 2/17 и 3/17) за извођење наставе техничког и информатичког образовања: професор техничког образовања, професор технике, професор технике
и информатике, професор информатике и техничког образовања, професор техничког образовања и машинства,
професор технике и машинства, професор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања
и техничког цртања, професор техничког образовања и
физике, професор физике и основа технике, професор
техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за
физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу,
професор физике и основа технике за основну школу, професор техничког образовања и васпитања, професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког
образовања и васпитања, професор политехничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања,
професор технике и графичких комуникација, професор
производно-техничког образовања, дипломирани педагог
за техничко образовање, дипломирани педагог за физику
и основе технике, професор основа технике и производње,
професор политехнике, професор технике и медијатекарства, професор техничког образовања и медијатекар,
дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу - мастер,
дипломирани професор технике и информатике - мастер,
дипломирани професор технике - мастер, мастер професор
технике и информатике, мастер професор информатике и
технике, професор основа технике и информатике; наставу
из предмета одређених у ставу 1 овог члана могу да изводе
и лица која су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих
предмета у трајању од осам семестара.
ОСТАЛО: Кандидат мора да има, у складу са чл. 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања,
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из наведених дисциплина. Кандидат
треба да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће
биографије доставе: оверену фотокопију дипломе, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старијег од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечених 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 издат од стране одговарајуће
високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном
испиту, односно о положеном испиту за лиценцу. Уколико
кандидат није стекао 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 психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа службеним путем. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Директор врши ужи избор кан-

дидата који испуњавају све услове конкурса које у року
од 8 дана од истека рока за подношење пријава упућује
на претходну психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. О
датуму провере психофизичких способности кандидати ће
бити благовремено обавештени. Директор доноси одлуку
о избору кандидата у року од 8 дана од добијања резултата психолошке процене кандидата за рад са децом и
ученицима од надлежне службе за послове запошљавања.
Неблаговремене пријаве биће одбачене. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично
или поштом на горенаведену адресу.

ОШ „МЛАДОСТ“

26300 Вршац, Омладински трг бб
тел. 013/830-721

Наставник физичког васпитања

са 80% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује на
српском језику. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове:
1) да има одговарајуће образовање у складу са чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017), односно да
је стекао одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године и да је: професор физичког васпитања, професор
физичке културе, дипломирани педагог физичке културе,
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са
назнаком спортске гране, професор физичког васпитања дипломирани организатор спортске рекреације, професор
физичког васпитања дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер
професор физичког васпитања и спорта, мастер професор
физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког
васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и спорта,
професор спорта и физичког васпитања, професор спорта
и физичке културе; кандидат мора да има, у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, 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 горенаведених дисциплина; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
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.

Наставник биологије

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује на
српском језику. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове:
1) да има одговарајуће образовање у складу са чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017), односно да је
стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена (мастер акадамске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и да је:
професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани
молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и
хемије, дипломирани биолог - смер заштите животне средине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор биологије - географије,
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професор биологије - хемије, професор биологије - физике,
професор биологије - информатике, професор биологије
- математике, дипломирани професор биологије - мастер,
дипломирани биолог - мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер, дипломирани професор биологије
- географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог
- мастер, дипломирани биолог заштите животне средине,
мастер биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије и
хемије; лица која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске студије биологије; кандидат мора да има, у складу са чланом 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања,
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 горе наведених дисциплина; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
поред краће биографије доставе, у оригиналу или овереном препису/фотокопији, следећу документацију: извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству не
старије од шест месеци; диплому или уверење о стеченом
одговарајућем образовању; лица која су стекла академско звање мастер у обавези су да доставе и уверење или
диплому о претходно завршеним основним академским
студијама биологије; доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченом на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући
документ о положеном испиту из педагогије и психологије
у току студија или доказ о положеном стручном испиту,
односно о положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао 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 неосуђиваности
прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способностима за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани
кандидат по коначности одлуке о избору, а пре закључења
уговора о раду. Директор врши ужи избор кандидата који
испуњавају све услове конкурса, које у року од 8 дана од
истека рока за подношење пријава упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. О датуму
провере психофизичких способности кандидати ће бити
благовремено обавештени од стране школе. Директор
доноси одлуку о избору кандидата у року од осам дана
од добијања резултата психолошке процене способности
кандидата за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Додатне информације могу се добити на број телефона:
013/830-721. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом на адресу: ОШ
„Младост“, Омладински трг бб, 26300 Вршац.

високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има
дозволу за рад (лиценцу); да има обуку и положен испит за
директора установе; да има најмање 5 година рада у установи образовања и васпитања на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да није правноснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
потврду да има најмање пет година рада у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену копију, не старију од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију
извода са неограниченим важењем); радну биографију;
оквирни план рада за време мандата, доказ о знању језика
на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику). Доказ о
неосуђиваности и доказ о непостојању дискриминаторног
понашања прибавља школа, пре доношења одлуке о избору. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности кандидат је дужан да достави пре закључења
уговора о раду. Кандидат изабран за директора школе који
нема положен испит за директора установе је у обавези да
га положи у законском року и под условима прописаним
Законом о основама система образовања и васпитања или
другим актом који пропише министар просвете, науке и
технолошког развоја. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Директор се бира на
период од четири године. Достављена документација се не
враћа кандидатима. Пријаве слати на адресу: ОШ „Десанка Максимовић“, Доситејева 4, 19000 Зајечар, са назнаком:
„Пријава на конкурс за избор директора“ или лично предати секретару школе. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, тел. 019/421-847.

19000 Зајечар, Доситејева 4

Директор

на период од 4 године
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23240 Сечањ, Гимназијска 2
тел. 023/3841-035

Наставник машинске групе предмета
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, дипломирани
инжењер машинства; дипломирани инжењер металургије;
дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног; професор машинства; дипломирани инжењер за развој
машинске струке; мастер инжењер машинства, претходно
завршене студије првог степена - основне академске студије у области машинства, профессор технике и машинства;
дипломирани инжењер за управљање техничким системима
- климатизација, грејање и хлађење; дипломирани инжењер
за управљање техничким системима - процесна техника;
дипломирани инжењер за управљање техничким системима - одржавање машина; струковни инжењер машинства
из области машинско инжењерство; инжењер машинства;
дипломирани инжењер за развој машинске струке; наставник практичне наставе металске струке. Остали услови: да
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, 2.
уверење о држављанству РС, 3 извод из матичне књиге рођених, 4. биографију. Пријаве слати на адресу школе: СШ „Вук
Караџић“, 23240 Сечањ, Гимназијска 2, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ“
Зрењанин, Скерлићева бб

Наставник групе стручних
предмета - Пословна комуникација,
Организација и набавка продаје, за
образовни профил Трговац

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 41%
радног времена

ЗАЈЕЧАР
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 59 ст. 5 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016 - УС) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 108/2015); да има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 ст. 2 Закона
о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога и психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао

ЗРЕЊАНИН
СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”

Посао се не чека, посао се тражи

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање у скалду са чл. 8 ст. 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/13), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно, наставник
и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем; лице из ст. 2. и 3. овог члана мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; наставник 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; 2) да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) држављанство Републике
Србије; 5) да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. У складу са Правилником о врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - исправка, 13/2016, 2/2017), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016
и 2/2017). За радно место под бр. 1 - Пословна комуникација:
дипл економиста, дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији, дипломирани економиста - менаџер у
трговини, мастер економиста, претходно завршене основне
академске студије у области економије, мастер инж. органи-
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Наука и образовање
зационих наука, претходно завршене основне академске студије на програму Менаџмент и организација, студијска група
Менаџмент; Организација набавке и продаје: дипл економиста, дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству
и ревизији, мастер економиста, претходно завршене основне
академске студије у области економије.

Наставник математике

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2018.
године
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар;
дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику;
дипломирани математичар - информатичар; дипломирани математичар - професор математике; дипломирани математичар за
математику економије; професор математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; професор математике и рачунарства; професор информатике - математике;
професор хемије - математике; професор географије - математике; професор физике - математике; професор биологије
- математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани математичар
- математика финансија; дипломирани инжењер математике
(са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани
информатичар; дипломирани професор математике - мастер;
дипломирани математичар - мастер; мастер математичар; мастер професор математике. Лице из тачке 13) овог члана које је
стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије). Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада из предмета математика у подручју
рада Економија, право и администрација може да изводи: дипломирани математичар - мастер математике финансија.

Наставник услуживања - настава
у блоку, професионална пракса за
образовни профил kонобар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, а најдуже
до 31.08.2018.године, са 20% радног
времена

УСЛОВИ: наставник практичне наставе услуживања (настава
у блоку), професионална пракса - за образовни профил конобар: конобар - специјалиста (положен специјалистички испит
и петогодишње радно искуство у струци стечено после специјалистичког испита).

Наставник групе стручних предмета
на мађарском језику: Пословна
комуникација, Предузетништво,
Економика туристичких и
угоститељских предузећа, Основи
трговине, Техника продаје и услуге
купцима, Практична настава образовни профил трговац
са 87% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: Пословна комуникација: дипломирани економиста,
дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији, дипломирани економиста - менаџер у трговини, мастер
економиста, претходно завршене основне академске студије
у области економије, мастер инж. организационих наука,
претходно завршене основне академске студије на програму Менаџмент и организација, студијска група Менаџмент;
Предузетништво: дипломирани економист; дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент;
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, смер
хотелијерски менаџмент; дипломирани економиста у области
управљања хотелијерством; дипломирани економиста менаџер у рачуноводству и ревизији; дипломирани економиста - менаџер за финансије и банкарство; дипломирани
туризмолог; мастер економиста; мастер менаџер, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму
Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству; Економика
туристичких и угоститељских предузећа: 1) дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент;
2) дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, смер
хотелијерски менаџмент; 3) дипломирани менаџер у хотелијерству; 4) дипломирани менаџер у туризму; 5) дипломирани економист; 6) дипломирани економиста у области управљања хотелијерством; 7) дипломирани економиста - менаџер
у рачуноводству и ревизији; 8) мастер економиста, претходно
завршене основне академске студије у области економије; 9)

мастер туризмолог; 10) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; 11) мастер менаџер, претходно завршене
основне академске студије на студијском програму Менаџер
у туризму или Менаџер у хотелијерству. Лице из подтачака
7 - 10 треба да је у току студија изучавало наставне садржаје
из области предмета Економика туристичких и угоститељских
предузећа; Основи трговине, Техника продаје и услуге купцима: дипл. економиста, дипломирани економиста - менаџер
у рачуноводству и ревизији, мастер економиста, претходно
завршене основне академске студије у области економије,
Практична настава (за образовни профил трговац - дипломирани економист; дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; дипломирани економиста - менаџер у
трговини; мастер економиста, претходно завршене основне
академске студије у области економије. Кандидат уз пријаву
треба да наведе тачан назив радног места за које доставља:
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, уверење/доказ да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина, доказ о стеченом средњем, вишем
или високом образовању на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или положеном испиту из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе, за радно
место на коме се настава изводи на мађарском језику; доказ о
петогодишњем радном искуству у струци стеченом после специјалистичког испита - конобар специјалиста, за радно место
наставника практичне наставе за образовни профил конобар.
ОСТАЛО: Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, уверење о неосуђиваности прибавља школа по завршетку конкурса. У поступку одлучивања
о избору наставника директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима. Психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Пријаве са доказима искључиво диставити у овереној фотокопији, на адресу школе. Рок за достављање пријава је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању
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У Краљеву уручени уговори о самозапошљавању и стручној пракси

ПРОГРАМИ ЗАПОШЉАВАЊА
На списку делатности које се покрећу захваљујући субвенцијама
су производња одевних предмета, намештаја, фризерски и
козметички салони, занатске радионице за оправку електро
уређаја и рачунара, производња играчака од дрвета, иконописање,
агенција за пружање интелектуалних услуга и образовања

У

сали Градске управе града Краљева свечано су уручени уговори о самозапошљавању незапосленим лицима са евиденције Филијале
Краљево НСЗ. Међу 74 нова предузетника су и четири особе са инвалидитетом и једно лице ромске националности. На списку делатности које се покрећу захваљујући субвенцијама су производња одевних предмета, намештаја, фризерски и козметички салони,
занатске радионице за оправку електро уређаја и рачунара, производња играчака од дрвета, иконописање, агенција за пружање интелектуалних услуга и образовања.
Градоначелник Краљева доктор Предраг Терзић честитао је будућим предузетницима на храбрости и одлуци да самостално започну
свој пословни подухват.
Овом приликом уручени су и уговори за 22 лица која ће кроз програм стручне праксе стећи неопходна радна искуства, знања и вештине
потребне за рад у струци.
Уговоре о самозапошљавању и укључивању у програм стручне праксе уручили су директор НСЗ Зоран Мартиновић и градоначелник
Предраг Терзић. Мартиновић је подсетио да је тренутни број незапослених на евиденцији НСЗ најмањи у протеклих 25 година, чему је свакако
допринела и успешна сарадња НСЗ и локалних самоуправа у Србији, међу осталим и у Краљеву. Сарадња која се реализује кроз заједничко
финансирање мера и програма активне политике запошљавања, биће настављена и у наредном периоду.
С.Антонијевић

Привредне вести

УСПЕШАН НАСТУП ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ
НА САЈМУ У ЦЕЉУ
На овогодишњем Међународном сајму предузетништва у Цељу представиле су се српске фирме
из привредних грана које обезбеђују 73,5 одсто укупног извоза у Словенију
У Цељу је одржан Међународни сајам
предузетништва „МОС 2017“, на коме се представило 15 српских компанија, у организацији и уз подршку Привредне коморе Србије
и Покрајинског секретаријата за привреду и
туризам. Национални штанд Србије отворио
је Игор Мировић, председник Владе Војводине, у присуству премијера Словеније Мира
Церара и ресорних министара из региона.
На сајму у Цељу представиле су се српске фирме из металске и електроиндустрије,
прехрамбене, текстилне, дрвопрерађивачке,
хемијске, грађевинске индустрије и трговине
- привредних грана које су чиниле чак 73,5
одсто укупног српског извоза у Словенију у
2016. години.
Излагачи су били: „Амига“ доо Краљево, Фабрика сита и лежајева - „Фасил“ д.о.о.
Ариље, „Галеб метал пак“ д.о.о. Шабац, HBIS
GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд, „YUKK
Zipplast“ d.o.o. Пожега, Удружење „Конопља“
Нови Сад, „РБ глобал“ д.о.о. Ужице, „Pemy
Family“ d.o.o. Футог, „Миротин Тиса“ д.о.о.
Савино Село, „Стим Импорт“ д.о.о. Шабац,

„Blockx“ d.o.o. Бачки Петровац, „Vis Company“
d.o.o. Београд, „Masterplast YU“ d.o.o. Суботица, „Induco“ d.o.o. Београд, „7 Систем“ д.о.о.
Сремска Каменица.
Овогодишњи Међународни сајам предузетништва у Цељу био је прилика за компаније из Србије да се повежу са потенцијалним партнерима из региона и око 30 земаља
света. У оквиру сајма организовани су и Дан
добављача више међународних компанија и
билатерални разговори привредника.
МОС (http://www.ce-sejem.si/en) је водећи
међународни сајам из области предузет-

ништва у Словенији. Ове године одржан је
јубиларни, 50. пут, на 65.000 квадратних метара сајамског изложбеног простора. У 2016.
години сајам је посетило око 125.000 хиљада посетилаца, који су имали прилику да се
упознају са производним програмом више од
1.500 излагача из 35 земаља света.
Економска сарадња Србије и Словеније
бележи узлазни тренд, како на билатералном тако и на регионалном и мултилатералном плану. Заснива се трговинској размени,
инвестиционим пројектима, регионалном
повезивању у склопу Берлинског процеса,
укључујући и активности Коморског инвестиционог форума, подршци Словеније европским интеграцијама Србије и заједничком
аплицирању за отворене позиве у оквиру европских фондова.
Словенија је међу првих десет спољно
трговинских партнера Србије. Укупна робна
размена између Србије и Словеније у 2016. години износила је 943,6 милиона евра, што је
8,5 одсто више него 2015, а раст је настављен
и ове године.

Нови Сад, Бачка Топола, Ковин

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
Национална служба за запошљавање позива послодавце и незапослена лица на 24. сајам запошљавања у организацији Града Новог
Сада и Филијале Нови Сад НСЗ, који ће се одржати у четвртак, 21. септембра 2017. године, од 10 до 15 часова, у Западном холу „Спенса“.
Сајам запошљавања у Бачкој Тополи одржаће се 29. септембра, у изложбеној сали Дома културе у Главној улици. Најављено је учешће
око 25 послодаваца који ће понудити око 80 нових радних места.
Такође, крајем септембра или почетком октобра у плану је организација сајма у Ковину.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Шта то успешне људе разликује од других?

МАГИЧНА РЕЧ - УСПЕХ

Они имају јасну визију шта желе од живота, а знају и одговор на питање зашто нешто
раде. Психолози тврде да када знате зашто нешто радите, онда ћете то урадити
боље и брже

К

ада кажемо успешан човек у већини
случајева мислимо на некога ко је
успешан у послу, мада се успех може
повезати са свим осталим сегментима живота. Најсрећнији су сигурно они људи
који ускладе пословни и приватни живот. Успех се дефинише као постизање одређеног,
постављеног циља, а сама реч је изведена од
глагола пењати се, ићи узбрдо, за шта је потребно уложити посебан труд, као уосталом
и за постизање успеха. Такође, ако паднемо
треба и да устанемо и наставимо даље - тако
нас саветују и највећи пословни моћници данашњице, чије су каријере биле пуне успешних, али и тешких тренутака.
Идеја, инспирација, мотивација, непрестано учење и рад - кључ су успеха у бизнису.
Такође и истрајност, јер многи светски лидери имали су успоне и падове, али одлучност,
посвећеност послу и вера у одређену идеју
су оно што их је издвојило од других. Тако је
на пример Бил Гејтс после напуштања „Харварда“, а пре оснивања „Мајкрософта“, водио
компанију „Traf-O-Data“, која је пропала, а
Харланд Дејвид Сандерс, оснивач ланца брзе
хране KFC, такође у почетку није имао успешну каријеру, јер су његов рецепт за пилетину
бројни ресторани одбили, кажу чак више од
1.000 пута. Данас у сваком већем граду широм света постоји бар један KFC ресторан. Чак
је и славни Волт Дизни, креатор света маште
бројних генерација, добио отказ као уредник у једним новинама јер није био довољно
маштовит. Није посустао, веровао је у своје
идеје и постигао светску славу.
Људи воле да слушају приче о томе како
је неко успео или постао цењен и познат. Док
смо млади питамо се да ли ћемо успети у животу, а када дођемо у неке године преиспитујемо се у којој мери смо то и остварили. По
томе можемо да закључимо да сви теже томе
да буду успешни и цењени, да буду сами задовољни оним што су постигли или добију потврду од других. Када говоримо о пословном
успеху и ту постоје разлике, између оних који
су успешни зато што су су цењени у професији и уживају одређени углед и репутацију
и оних чији се успех мери материјалним богатством.
Сваки човек је за нешто створен, рођен
са одређеним талентима, али уколико их не
открије тешко може да постигне успех. Шта
је то што успешне људе разликује од других? Стручњаци тврде да особе које су предодређене за успех поседују одређене особине и дисциплину, односно способност да оно
што започну доведу до краја. Кажу да они
умеју јасно да одреде приоритете, али имају
и добре навике које им дају снагу да раде. Успешни људи имају јасну визију шта желе од
живота, а знају и одговор на питање зашто
нешто раде. Психолози тврде да када знате
зашто нешто радите онда ћете то урадити
боље и брже.
Већина успешних људи рано устаје, јер
желе да искористе што више од новог дана.
Постоји и пословица која то објашњава:
Ко рано рани, две среће граби. Они су увек
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ЦИТАТИ КАО ИНСПИРАЦИЈА
Радите оно што можете, где год били, са оним што имате - Теди Рузвелт
Никада није касно да будете оно што бисте могли бити - Џорџ Елиот
Најбољи начин да предвидите будућност је да је створите - Абрахам Линколн
Шампиони играју све док не победе - Били Џин Кинг
Да бисте имали велику идеју морате имати много идеја - Томас Едисон
Истрајати без застајања на путу до циља - то је тајна успеха - Ана Павлова,
руска примабалерина
Реткост је срести бизнисмена који је песимиста - Мери Ритер Бирд, америчка историчарка

спремни за покрет и пуни енергије, а приоритет им је да најтеже и најзахтевније послове заврше увек ујутру. Особине које красе
успешне пословне људе су и самопоуздање,
елоквенција, као и страст. Важно је истаћи да
углавном раде посао који воле и спремни су
да свакодневно уче нове ствари и стичу нове
вештине.
Нико не може да нам гарантује да ће наш
избор бити прави и добар, али то је такође део
успеха, спремност да се упусти у ризик. Људи

који имају позитиван став проблем виде као
изазов и спремни су да ризикују, а онима који
поставе реалан, достижан циљ успех највероватније неће измаћи. Они су спремни да своје
снове претворе у стварност и на томе вредно
раде, али тако што се посвећују приоритетима и не губе време на неважне ствари.
Стручњаци кажу да су најчешћи узроци
неуспеха управо непостојање тачне представе шта желимо од живота, а разлози могу
бити и недостатак амбиције, лењост, непостојање плана и непризнавање ауторитета,
па тако и одбијање да се учи од других, али и
неповерење и завист. Проблем је и што људи
често траже задовољство и срећу тамо где их
не могу наћи, покушавају да испуне жеље и
циљеве који су им наметнути од стране породице, средине, школе, а да ти циљеви нису
заиста њихови.
Оптимизам је кључ успеха, али и
добра организација посла и одлука да уживате у ономе што радите, јер у сваком послу можете наћи ствари које волите. Веома је важна
жеља за учењем и усавршавањем током целог живота. Успешни људи су жељни знања,
нових изазова, имају потребу да се стално
унапређују.
Не смемо да заборавимо да није само пословни успех важан. Да би човек био срећан потребно
је бити успешан и у најважнијим сегментима живота, а то су здравље и љубав. Јелена Бајевић
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Пракса за младе без родитељског старања из Београда

ЈАКИ МЛАДИ

Проналажење и задржавање посла један је од највећих изазова за младе који напуштају
домове и хранитељске породице. Једномесечни програм праксе омогућава им да стекну
прва радна искуства, унапреде знања и вештине, као и да боље разумеју како послодавци
ангажују запослене и шта се од њих очекује на радном месту

Н

аставља се позив за учешће у програму „Пракса за јаке младе“, који су расписали Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) и СОС Дечија села Србија. Програм је
намењен свим младима од 18 до 30 година који су имали или
имају статус деце без родитељског старања, живе на територији Београда и желе да кроз једномесечни програм праксе стекну своја прва
радна искуства, унапреде знања и вештине, као и да боље разумеју
како послодавци ангажују запослене и шта се од њих очекује на радном месту.
Проналажење и задржавање посла један је од највећих изазова
за младе без родитељског старања који напуштају домове и хранитељске породице, а чињеница да губе материјалну подршку заснивањем радног односа дестимулише их да у првој години по изласку
из система социјалне заштите раде на свом осамостаљивању.
Додатни проблем је и што послови са минималном зарадом нису
исплативији од примања социјалне помоћи, па је неопходно с младима радити на унапређењу знања и вештина ради проналажења боље
плаћених радних места. НАЛЕД и Фондација СОС Дечија села зато позивају младе без родитељског старања да се пријаве за учешће у програму „Пракса за јаке младе“ и у што краћем року пошаљу свој CV на мејл jaki.mladi@sos-decijasela.rs или га донесу у папирној форми у Каријерни
центар „Јаки млади“, Булевар краља Александра 251, Београд.
Након пријаве са кандидатима ће бити обављен разговор, а затим ће одабрани добити прилику да проведу месец дана у компанији која
одговара њиховом образовном профилу. За више информација сви заинтересовани могу се обратити на број телефона: 011/6302-933 или доћи
у Центар „Јаки млади“, где ће добити све потребне сугестије, помоћ при састављању CV-а и аплицирању за програм праксе.
Програм пракси се организује у оквиру пројекта „Јаки млади - Одржива социјална инклузија и економска подршка младима из угрожених група“, који спроводи Фондација СОС Дечија села Србија у партнерству са немачком Фондацијом „Херман Гмајнер“ и локалним партнерима, међу којима је и НАЛЕД, а уз суфинансирање немачког Савезног министарства за привредну сарадњу и развој. Циљ је да се унапреди
запошљивост младих из ове групе, поспеши њихово професионално оспособљавање за самостални живот и подстакне ангажовање на тржишту рада. Фокус је на младима до 30 година који су имали/имају статус деце без родитељског старања као и на младима који су укључени
у програме подршке породицама у ризику које спроводе СОС Дечија села.

4. Сајам стипендија у организацији Универзитета у Београду - 27. и 28. септембра

СТУДИРАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
Универзитет у Београду ће и ове године организовати Сајам стипендија
у згради Ректората на Студентском тргу у Београду. Сајам ће, као и прошле
године, трајати два дана и одржаће се 27. и 28. септембра 2017. године.
Манифестација има за циљ да подигне ниво информисаности
студената о могућностима наставка студија у Србији и иностранству,
условима које би требало да испуњавају да би уписали жељене студије, вештинама које су им потребне приликом пријаве, значају проактивног става, правовремене информисаности, целоживотног учења
и мобилности. Поред државних институција, фондова и невладиних
организација, на сајму учествују и компаније, амбасаде и установе које
додељују стипендије студентима за студирање и усавршавање у земљи
и иностранству.
Првог дана сајма, након свечаног отварања, представници Универзитета у Београду представиће могућности за мобилност студената,
наставника и истраживача Универзитета у Београду, актуелне мере
подршке, награђивања и стипендирања студената, могућности за каријерно информисање и саветовање по питању наставка студија, а биће
организовано и предавање о техникама полагања међународно признатих испита страних језика. Другог дана биће организоване информативно-консултативне сесије, од 10 до 16 часова, у холу и дворишту
Ректората и пратећи програм презентација у Свечаној сали, током кога
ће учесници моћи да представе своје програме и дају савете и смернице заинтересованим посетиоцима.
Детаљније информације и програм су доступни на сајту: www.
razvojkarijere.bg.ac.rs/sajam-stipendija-2017.
Сајам стипендија посетило је прошле године 3.000 студената,
учешће је узело преко 60 представника различитих институција, а у
реализацији догађаја учествовао велики број студената са различитих
факултета у својству волонтера Центра за развој каријере и саветовање
студената Универзитета у Београду.
Бесплатна публикација о запошљавању

Центар за развој каријере и саветовање студената је организациона
јединица Универзитета у Београду, која се бави каријерним вођењем
и саветовањем младих на свим нивоима студија, током студирања и
након дипломирања. Центар пружа информације студентима свих факултета у саставу Универзитета у Београду, о приликама за запошљавање и усавршавање, пракси, хонорарним пословима, волонтирању,
обукама, такмичењима, посетама компанијама, стипендијама и студирању у иностранству. Објављују позиве на радионице, панел дискусије,
сајмове и друга дешавања која организују и на којима учествују током
целе године, на факултетима, у згради Ректората и другим локацијама
у Београду. Студенти могу да закажу саветовање, као и да уз подршку
саветника или самостално користе онлајн алате за планирање каријере
и доношење одлука по питању следећих корака након дипломирања.
Пријем студената у канцеларији на адреси Студентски трг 1 је сваког
радног рада, од 10 до 16 часова, тел. 011/3207-419 (од 8.30 до 16.30), мејл:
non-stop@www.razvokarijere.bg.ac.rs.
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Програмерке и програмери

РОДНА (НЕ)РАВНОПРАВНОСТ У ИТ СЕКТОРУ

Н

Анкета Стартит центра покaзала да су жене дупло јаче у формалном образовању,
а мушкарци 30% у заради

а основу резултата анкете Стартит центар покушао је да
сазна које су разлике између програмерки и програмера у
Србији. Да ли има више јуниорки или јуниора, које бенефите
на послу имају мушкарци, а које жене и ко више зарађује?
Анкета показује да нема разлике у годинама, просек је 29 година
и за једне и за друге, с тим што мушкарци у просеку имају 5,4 године
искуства, а жене 4,3. Ову разлику могуће је тумачити на различите
начине: можда жене касније почињу да раде, можда више њих тренутно студира, а можда и ригорозније процењују када су професионално почеле да се баве програмирањем.

Да ли жене себе потцењују?
По питању сениоритета, мушкарци су се у готово савршеној размери расподелили у јуниоре, медиоре и сениоре - 32,5, 33,23 и 34,27 одсто,
док су се жене у више од пола случајева изјасниле као јуниорке (50,7
одсто), затим као медиорке у 30,23 одсто и на крају као сениорке у 19,07
одсто. С обзиром да за мушкарцима по годинама искуства заостају за
1,2 године, морамо се запитати да ли жене спорије напредују или себе
потцењују. Увидом у просечне године искуства жена и мушкараца који
су себе процењивали, уочава се да је у питању мала разлика на сва три
нивоа, те да напредују приближно једнаким темпом. Вероватније је да
се налазимо у периоду у ком су жене масовније почеле да се баве програмирањем или су касније почеле да раде јер се дуже образују. Наиме,
двоструко је више програмерки него програмера са докторатом.
И код мушкараца и код жена интересовање за информационе и
комуникационе технологије се развило пред крај средње школе, тачније код момака са 17, а код девојака са 19 година. Испитаници слично оцењују (на скали од један до пет) и различите врсте образовања,
при чему највише цене самостално учење и онлајн курсеве.

Број мушкараца и жена на појединачним факултетима показује
да је најмања разлика међу половима на Метрополитену и Математичком факултету у Београду, где је 20,69 мушкараца, односно
20,33 одсто жена стекло или стиче диплому. Мушкарци убедљиво
преовлађују на Машинском факултету у Београду (95,65 одсто), Високој техничкој школи струковних студија у Крагујевцу (95,24 одсто)
и Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у
Београду (94,17 одсто).
Ако посматрамо сертификате, више их је у рукама жена него мушкараца - 43,72 одсто у односу на 40,02, мада тек свака пета жена и сваки
десети мушкарац верују да им је сертификат помога да се запосле.

Предузетништво - да или не
На питање да ли тренутно раде, са „не” одговара 20 одсто жена и
13 одсто мушкараца. Од тога 61 одсто активно тражи посао. Они који
раде показују готово једнак ниво задовољства на послу. Мушкарци
су тренутни посао оценили четворком, а жене са 3,97. Што се тиче
времена које проведу на послу, мушкарци се изјашњавају да је оно у
просеку осам сати и 14 минута, а жене да је осам сати и три минута.
Прековремено раде у подједнакој мери, мада жене за то добијају
компензацију пре него мушкарци - 44 одсто добија новчану надокнаду, а 19 слободне дане, у односу на 41 и 14 одсто код мушкараца.
Програмери оба пола генерално ретко раде викендом и празницима.
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Разлика постоји у броју дана годишњег одмора на које имају право мушкарци у просеку имају један дан више (22,5 дана), што може бити
део пакета бенефита јер су искуснији од колегиница. Од других бенефита на радном месту, мушкарци за нијансу чешће добијају службене аутомобиле и додатно здравствено и пензионо осигурање. Ипак,
разлика је премала да би се говорило о несразмерној расподели.
Програмерке и програмери у просеку раде три године у тренутној
фирми. Када су се запошљавали, жене су биле склоније томе да се запосле по препоруци и у већим колективима. Компаније у којима раде жене
у просеку броје 301,2 запослена, а тамо где раде мушкарци има их 212,9.
Када је у питању предузетништво, 58 одсто мушкараца планира,
активно ради на томе или већ има сопствену фирму, док исто важи
за само 39 одсто жена. О предузетништву не размишља 22 одсто програмерки и 10 одсто програмера, а остали се изјашњавају са „можда”.
Жене се ређе одлучују да оснују сопствене фирме - тек три одсто у
односу на 11 одсто мушкараца. С обзиром на то, није изненађујуће ни
што се међу власницима компанија ређе налазе жене (4 одсто) него
мушкарци (96 одсто).

Мушкарце мотивише плата,
а жене друштвени фактори
На крају месеца програмер је у просеку зарадио 1.537, а програмерка 1.148 евра, при чему се ради о аритметичкој средини и једних
и других која није посматрана у односу на технологију коју користе.
Жене су далеко чешће пријављене на пун износ, а мушкарци плаћени преко агенције. Иако ово може да значи да је међу мушкарцима
више предузетника, то није нужно случај, јер се у већим компанијама дешава да програмери буду ангажовани као предузетници, а не
као запослени. Занимљив је податак да су жене које су плаћене преко агенције такође плаћене мање него мушкарци - 1.352 наспрам
2.197 евра.
Подједнак је број мушкараца и жена који фриленсују и раде у
фирми, с тим што мушкарци чешће практикују фриленсинг поред
посла. При промени посла мушкарце мотивише већа плата, док на
исту одлуку код програмерки више утичу друштвени фактори (нпр.
бољи тим). Одлуку о промени посла мушкарци доносе чешће. Прецизније, испитаници су променили 0,5 фирми у просеку више од
испитаница - они су радили у 2,59, а оне у 2,09 компанија.
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Људи који инспиришу: Дамјан Павлица

УЧИМО НАРОД ПРОГРАМИРАЊУ
Уживао је радећи у струци као новинар, али је увек тежио томе да обезбеди пристојан
живот својој породици и то га је терало да напредује. Није желео да се одрекне своје
слободе, хтео је да сам управља својим временом и решио да покрене властити бизнис
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ажу да је у животу најважније радити посао који волите и да заправо једино тада можете да испољите
сву своју креативност и дате максимум. Некада је потребно много храбрости
да у одређеним годинама направите велике промене у животу, као што је учење нечег потпуно новог да бисте радили посао у
којем се никада до тада нисте опробали. Посебан је ризик уколико при томе улазите и у
свет приватног бизниса. Наш саговорник је
кроз све то прошао, посветио се учењу, није
се плашио рада и држао се своје идеје - да
је образовање најважније и да треба да буде
доступно свима. Сада, каже, ужива у томе
што може да пренесе своје знање другима и
помогне им да пронађу своја интересовања
и буду конкурентнији на тржишту рада. Он
је пример да је све у животу могуће, колико
год да звучи тешко и непознато.
Дамјан Павлица био је одличан студент. По завршетку факултета опробао се у
многим пословима, радио чак и оне физичке. Уживао је радећи у струци као новинар,
али је увек тежио томе да обезбеди пристојан живот својој породици и то га је терало
да напредује. Поред тога, није желео да се
одрекне своје слободе, хтео је да сам управља својим временом и решио да покрене
властити бизнис.

Ништа није тешко и све је
могуће када постоји воља
и жеља за учењем

ДАМЈАНОВА ПРИЧА
Све је почело тако што сам завршио један од оних неперспективних факултета. Годинама
сам био без посла. Хтео сам да радим нешто у струци, али посао никако није долазио. Морао
сам да спустим критеријуме.
Запослио сам се у локалној фабрици као физички радник, радио суботом, често и недељом,
за плату упола мању од просечне. Након пола године ми се указала прилика за посао у струци, у редакцији једних новина. Плата слична, нисам био пријављен, али је посао био неупоредиво бољи. Писао сам текстове и колумне, пијуцкао кафу, осећао се као господин човек.
Међутим, све то није било довољно за издржавање породице. Морао сам да повећам своја
примања. Прва могућност је била да се изборим за мало већу плату и да ме евентуално
пријаве, али ја сам хтео радикално да променим приступ. Погледао сам која занимања су
најтраженија и програмери су били при врху. Решио сам да постанем програмер.
Паралелно сам ишао на посао, учио програмирање и све то са малим дететом у кући. Било
је као војна обука, а ја већ релативно матор. Морао сам да планирам сваки трен слободног
времена, јер су обавезе односиле и 15-16 сати дневно.
После годину дана сам већ радио фриленс пројекте и боље зарађивао него у новинама.
Након две године сам ушао у прву ИТ фирму и већ имао плату далеко изнад просечне. Када
сам прешао у следећу фирму, одавно нисам био јуниор, имао сам плату бар четири пута већу
него на почетку ове приче.
Након пар година напорног рада у ИТ сектору, неретко и 10-11 сати дневно, током којих
готово нисам виђао пријатеље, решио сам да мало спустим лопту. Од уштеђевине сам
закупио простор и покренуо своју школу програмирања. Одлучио сам да радим близу куће, за
просечну српску плату, да се враћам кући у нормално време, да виђам своју породицу и пријатеље, да радим нешто што ми делује смислено и корисно и не трпим пристисак и рокове
које постављају клијенти и менаџери.
Окренут сам првенствено незапосленим становницима Раковице, моје родне општине,
који су решили да пођу путем којим сам ја већ прошао. Поставио сам цену обуке која је далеко испод просечне, да бих је учинио доступном људима, а посвећен сам свом послу прилично
озбиљно. Људи ме често зову у неверици, просто им не звучи реално да неко хоће да изађе у
сусрет. Задовољан сам и често чујем да се неко са мојих радионица запослио.

Бесплатна публикација о запошљавању

Главни циљ Школе кода
није остварење профита,
већ помоћ људима да се
образују и унапреде
своје вештине
Схватио је да је будућност у ИТ индустрији и решио да учи програмирање. После
неколико година преданог учења отворио је
„Школу кода“. У београдској општини Раковица, где и живи, држи радионице заједно са
пријатељима који се баве сличним областима, попут веб-дизајна, 3Д анимације и графике. Објашњава људима који се плаше да
пробају нешто ново, посебно ствари које им
нису блиске, попут програмирања, да ништа
није тешко и да је све могуће када постоји
воља и жеља за учењем.
Главни циљ „Школе кода“, како каже
Дамјан, није остварење профита, већ помоћ људима да се образују и унапреде своје
вештине, па сам прави и бесплатне туторијале који се могу наћи на интернету и које сви
заинтересовани могу да прате. Трошкови одржавања курсева покривају се симболичном
месечном чланарином, јер се Дамјан од самог
почетка питао да ли је морално наплаћивати
образовање, с обзиром да се цео живот бори
за то да оно буде бесплатно. Управо држи
бесплатне радионице програмирања за особе
са инвалидитетом које су заинтересоване за
ове обуке.
Поред овог посла, коме је веома посвећен,
Дамјан воли да се бави моделарством, пише
музику за децу и колумне за новине. Представљамо вам његову причу, можда вас мотивише да се покренете и промените неке ствари у
свом животу и послу.
Јелена Бајевић
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Предузетничке приче

МИКРОБИЗНИС ИМА ШАНСУ

Улазак у свет бизниса без сопственог капитала готово је немогућ, показује садашња пракса
банкара. Ни банке, ни лизинг куће не позајмљују новац и опрему фирмама које немају завршни рачун

Ш

ансу да бирају између кредита и лизинга за набавку опреме за своје предузеће имају само власници већ разрађених бизниса. Почетници који тек желе да се упусте у
покретање неког посла морају да се сналазе на другачији
начин како би обезбедили опрему која им је потребна, јер ни банка,
ни лизинг кућа не позајмљују новац нити опрему фирмама без иједног завршног рачуна.
Истраживања која су рађена показала су да формалне изворе
кредитирања не користи чак 60% МСПП у Србији, а посебно их ретко
користе мали предузетници и предузећа у власништву жена. Почетници у бизнису шансу за кредитирање траже у алтернативним изворима финансирања сопственог бизниса. У последњих пет година,
микро, малим и средњим предузећима у Србији преко организација
које се баве микрокредитирањем одобрено је око 32.000 микрокредита, просечног износа 1.409 евра, где је производња заступљена са
20%, пољопривреда са 25%, док је остало усмерено у све врсте услуга. Отворено је око 53.000 нових радних места. Више од половине
одобрених микрозајмова у Србији (55%) користиле су предузетнице.

50 грла. Поред 2 хектара свог поседа узима у закуп и на коришћење
додатна 4 хектара. Додатно проширење делатности, свињогојство и
пчеларство, као и изградњу помоћних објеката, Горан је финансирао
већим делом од сопствених средстава.

Даничина прича

Даница Бјелановић је већ десет година самостална предузетница и власница кројачко-трговинске радње. Примарно се бави услугама кројења и шивења. Претходно је прошла обуку из текстилне
струке, а спретност је усавршавала у породичној кројачкој радионици која се бавила шивењем јастука и јоргана за широко тржиште.
Након две године самосталног рада, а уз финансијску подршку у
виду микрокредита у износу од око 1.000.000 динара, Даница је значајно допринела ликвидности, расту и развоју свог малог бизниса.
Даница је микрокредитна клијенткиња током пет циклуса, почев од

Горанова прича

Горан Дулановић је 2005. године, као млад и незапослен, покренуо свој микробизнис на породичном имању недалеко од Нове
Вароши. Мобилисао је имовину добијену у наслеђе и иницирао сопствено запошљавање кроз пословну идеју узгоја пилића и производње конзумних јаја. Микрокредитна организација је подржала
његову иницијалну идеју и предузетнички потенцијал кроз осам
циклуса сарадње, у износу од око 10.000 евра. У првим циклусима
средства је усмеравао на реконструкцију објеката, набавку опреме и
делом за обртна средства. Покренуо је и развио пословање као основну делатност, од почетног турнуса 300 до 1.000 пилића, 200 кока носиља, проширење сточног фонда овчарства од основног стада 6-7 до

2009. године и корисница је подстицајних средстава за подршку женама предузетницама и власницама малих радњи. Уз бољу опремљеност и додатно проширење асортимана побољшала је и унапредила
могућност за повећање прихода. Поред услужног кројења и шивења,
у продаји има богат асортиман позамантерије, текстилне метраже,
текстила за децу и одрасле и ситне галантеријске текстилне робе.
В.Пауновић

Почиње менторски програм Српске асоцијације менаџера - MenProSAM 2017

БУДУЋИ ЛИДЕРИ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
„Имати ментора је за младог професионалца од изузетне важности, јер знате да имате некога
коме се можете обратити за савет и ко ће вам помоћи да држите фокус на свом развоју и
каријери, без обзира на дневна збивања“, каже извршна директорка САМ-а Јелена Булатовић
Српска асоцијација менаџера ове године, трећи пут заредом, организује менторски програм MenProSAM, који ће трајати 10 месеци, од
септембра 2017. до јуна следеће године. Реч је о програму који повезује чланове Српске асоцијације менаџера - младе менаџере и предузетнике са искусним пословним лидерима, руководиоцима и менаџерима успешних компанија у Србији.
„Менторски програм је један од најважнијих програма Српске асоцијације менаџера. Имати ментора је за младог професионалца од
изузетне важности, јер знате да имате некога коме се можете обратити за савет и ко ће вам помоћи да држите фокус на свом развоју и каријери, без обзира на дневна збивања. Надамо се да ће овај програм инспирисати пословну заједницу да покрене овакве и сличне пројекте и да
заједно стварамо младе људе и будуће лидере који ће бити нови носиоци економског развоја наше земље“, каже извршна директорка САМ-а
Јелена Булатовић.
Своје утиске о програму поделио је и Михаило Јанковић, CEO Nectar Group: „Велико ми је задовољство што сам ментор већ трећу годину заредом. Када погледам своју каријеру уназад, можда најважније мерило успеха, поред резултата који су врло прецизни, јесте број људи
којима смо помогли. Када се окренете и видите људе које сте развили, ко су
они сада а где су били, то је највеће задовољство. Сматрам да је обавеза свих
нас да вратимо дуг не само заједници, већ и неким новим генерацијама које
би требало да воде ову земљу“.
Од 2015. године, у две генерације учесника укупно 96 менаџера било је
део овог менторског програма. MenProSAM је јединствен програм професионалног развоја у Србији. Организациони партнер је компанија Атриа група,
која пружа експертску подршку у едукацији учесника и подршци менторском процесу, да би учесници програма били што успешнији у свом раду, а
ментији добили жељени подрстрек и подршку у развоју своје каријере.
„Ментори имају једну врсту одговорности да поделе своја искуства, своја
знања, али такође и да постављају снажна питања која ће водити ментија ка
можда неким новим увидима или новом начину размишљања“, објашњава
Душан Басало, члан УО САМ и сениор партнер Атриа групе.
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Бесплатна едукација за незапослене младе у 10 градова Србије

КОКА-КОЛА ПОДРШКА МЛАДИМА

Широм земље се током јесени одржавају бесплатне тродневне радионице, на којима полазници имају
прилику да стекну нове личне и пословне вештине, кључне за успешно запослење

Н

езапослени млади из Београда, Крагујевца, Новог Сада,
Ниша, Лесковца, Прокупља, Пријепоља, Краљева, Новог Пазара и Ковина ове јесени имају прилику да стекну нове личне и пословне вештине кључне за запослење, на бесплатним
едукативним радионицама у оквиру програма „Кока-кола подршка
младима“. Полазници ће учити о успешној комуникацији, пословној
администрацији, управљању пројектима, припреми пословних планова, као и томе како да лакше дођу до жељеног посла. Заинтересовани кандидати се могу пријавити за учешће на сајту www.cocacolapodrskamladima.com.
Тродневне радионице намењене су незапосленима који имају између 18 и 30 година, минимално средњу стручну спрему и завршено
формално образовање. Програм воде сертификовани стручњаци са великим искуством, као и запослени компаније „Кока-кола ХБЦ Србија“.
„Позивамо младе да нам се придруже на радионицама, на којима ће моћи да добију драгоцене савете и помоћ при тражењу посла
и сналажењу на тржишту рада. Готово сви полазници радионица
које су одржане током пролећа и лета оценили су програм веома корисним, а 24 полазника је нашло посао убрзо након едукације. То су
резултати који најбоље говоре о квалитету радионица и то нас моти-

више да наставимо да подржавамо младе и будемо уз њих у периоду
који је кључан за њихову даљу будућност“, сматра Драган Лупшић,
директор Сектора за комуникације и односе с јавношћу.
Програм „Kока-кола подршка младима“ се реализује у сарадњи
са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Националном службом за запошљавање и НАЛЕД-ом. Покренут је у
мају 2017. године, а радионице је до сада похађало око 200 полазника у
Ћуприји, Краљеву, Смедеревској Паланци, Алексинцу и Шиду.
Распоред радионица по градовима, уз друге корисне информације о програму, налази се на сајту www.coca-colapodrska mladima.

ДЕСЕТИ БАЗАР МАМА ПРЕДУЗЕТНИЦА
Базар мама предузетница биће одржан у Београду, у ТЦ „Делта сити“, у суботу 21. октобра.
Позивамо све маме предузетнице да се пријаве на адресу bazar@centarzamame.rs,
до понедељка 2. октобра

На базарима мама предузетница промовишу се и повезују предузетнице и представљају широј јавности производе које праве и услуге које нуде.
Учешћем на Базару маме предузетнице добијају прилику да продају своје производе и промовишу своје услуге у ТЦ „Делта сити“, који викендом има преко 50 хиљада
посетилаца дневно, прилику да се упознају и умреже са
другим мамама предузетницама и да промовишу своје
предузеће кроз друштвене мреже Центра за маме.
Пре Базара у Београду биће одржан и један у Нишу, у
ТЦ „Форум“, у суботу 7. октобра, па се позивају и све заинтересоване маме предузетнице из тог краја да учествују
и да се јаве на адресу nis@centarzamame.rs.
До сада је преко 130 мама предузетница представило своје компаније и производе на изложбено-продајним
базарима мама предузетница.
Бесплатна публикација о запошљавању
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000
Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Балканска 33
тел. 037/412-501
Млинска 16
тел. 016/202-411

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

